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ISZ AMERIKOS ISZ VISU SZALIU
Ajdublistu pabėgusia vadas 
ketina sugryžti in Amerika.
Washington, D. C. — Wil

liam I). Haywood, 
unijos pirmininkas, 
bego in Rosije,
sugryžti i n Amerika 
savo bausme 20 metus už vedi
ma propogandos prieszais val
džia. llaywoodas, 
bau t i Treiviani

I. w. w.
kuris isz-

badai ket i na 
a t sėdėt i

Blazko 
ana diena atomo

ketina dali- 
Internacionale 

Moskvoje ir kitosia susirinki- 
muosia Rosijoi, po tam sngryž 
in Amerika ir pasiduos gerva- 
liai valdžiai.
Savžudinstos isz priežasties 

bedarbes.
Chicago. — Mikola 

isz 49 Place,
sau gyvasti su pagialba virvu
tes. Jojo pati pasakė palicijai, 
jog isz priežasties neturėjimo 
darbo, Mikola labai rūpinosi. 
Vargszas per keturis menesius 
jeszkojo kokio nors užsiėmimo, 
bet nerado.

Naujoi Anglijoi isz priežas
ties sustojimo 
k u, žmonis
o locnininkai 
szeimvnas *

LENKU IR GUDU BANKIE. 
TAS.

y y

VISOKI PRANESZIMAI ISZ 
LIETUVOS INF. BIURO. 

Washington, I), C.

RISZA 5000 PORA JAUNAVEDŽIU.
v

.aWa. <».• « J, .J

r***

A?,*y,>s *4hh’ .. -.......... •

703 15-tli St., laikraszczio 
szesztadieni sz.

“ Vilniaus 
praneszimu, 
men. 16 d. invyko lietuviu iv 
gudu bankietas, kuriame daly
vavo apie 100 abieju tautu ins- 
taigu ir partijų atstovu, ku
rie savo kalbose pabrėžė lietu
viu ir gudu vienybe ir pasiry
žimu ginti savo szaliu nepri
klausomybe nuo pasikėsinimu. 
Arisu upas buvo kilnus, kalbose 
nuoszirdžios ir drąsios. Buvo 
jaucziaina tikrai broliszkas in 
vieni kitus lietuviu ir gudu nu
sistatymas. Tas bankietas dar 
labiau sutvirtino tarp juju 
ypaeziai Vilniaus dirvoje, tuos 
ryszius, kurie yra jau užsimez
gė praejta rudeni. Lietuvos ir 
Gudu vyriausybes tarp savos 
susitarus.

San Francisco, (’ai. — Nese-

: į j

o kuris sakosi jop

Turi 147 metus amžiaus, svei
kas ir dirba įsunkei*

Konstantinopolius. — Zora. 
kuri visi czionais praminė jir 
“arkliu,”
turi 147 metus amžhaus ir ka.1 
dion nefža po 200 svaru sunkė 
iiybes prie darbo, sako buk jo 
jo ilgas amžis ir gera sveiksti 
paojna vien nuo 
lio, nerukina, negeria sveigi- 
nanCziu gėrimu ir gana atsil 
šio, o kas penki metai pasilse 
dnvo tris menesius. Zorifvyr:. 

ir negali 
Buvo vedos keturi: 

nes visos paezios mirė, 
sunu 97 motu amžiaus ii 

kuri turi 68 metus, 
turėdamas 76

sunkaus dar 
negeria

Zoridh 
gyventi 1sveikas 

darbo, 
kart us 
turi 
dukteria 
jojo tėvas mirė 
metus o motina 84 motus. Sa
ko, jaigu jisai nedirbtu, 
apsirgtu, nes darbas jin laiko 
ant kojų ir praylgina jam am- 
ži. Jisai atmena, kaip pirmuti- 

atplauke in

T

tai

BRIUSELYJE

vra ga- 
Eltos” 

pasiusta isz Briu-
loki

DERYBOS
DAR EINA.

Lietuvos Atstovybe 
vusi sziadien 
kablegrama,
sėlio Gegužes 11 diena:

“Gegužes (i diena <
vėl prasidėjo. Atvyko Aszkena- 
žy. Nvmansas vra
jog derybų pamatu yra lygybe 
ir abieju valstybių nepriklau- 
somybe. Mes esame patiekė dc-

y

derybos

pareiszkes

uis garinis laivas 
Konstantinopoliu.

Omahos g?
Towla su 

buvo lai jojo 5000 porele kokius

Kada kun. C. W. Savidge 
poru suriszo ana diena Vinnie

y

sonn, 
1870 meto. Paveikslas perstoto 
nėjo penktukstantino pora.

irsingas surisztojas
Walteriu Rausmus- 

suriszo
kada tasai

in laika nuo 
kunigėlis suriszi-

klaracija, 
jog Vilniaus gražinimas yra 
pamatiniu salygp, toliau kultū
rine autonomija visiems Lietu
vos piliecziams kurie vartoja 
lenku kalba, toliau duodamas 
sejungininkams (lenkams) lino 
sas pri 
ros.

kurioj pabrėžiama 
gražinimas

SMULKIOS ŽINELES.
Telsziuose pasirodo komu

nistu laikraszcziu: “ Tiesa,’ 
“Komunistas 4 4

“Tiesa, 
Rankpelnis’ 
/’ “KareL 

Vieni ju leidžiami

iszdirbiniudek* iBalandžio 14 d. lenkai pasi
tranko isz Svidiszkiu - Rodisz
kiu ruoszto.

Balandžio 13 
gai apszaud musu sargyba ties 
Giedraicziais ir jmsitrauko. Jn 

iszirincziu dvara buvo atėjus
Atsiskyrus
Szirvintus, 
gyventojus ir 

proklamacijų,' pasi-

M U
y

Raudonoji Vėliava,
viu Tiesa.”
Lietuvoj kiti Anglijoj. Stebėti
na, kad szie laikraszcziai pasi-

‘jimas transitui prii' ju- 
Lenkai yra pasiūk’ muiti

niu suvienysima ir panaikini
mą muito rubežiu tarp abieju 
valstvbiu
abieju szaliu. Mes esame atme
tė unija, ir pasiuline ekonomi
ni sutarti, pamatuodami ja ant 
santikiu, kurie teikiami labiau
siai mums draugingoms valsty
bėms. (Repoussames union,

buk
narsi japo- d. Lenku žval-randasi

kuri vra vadudaugelio t’abri- 
y 

iszmeta 
Daug

savžudinstas 
zaudimus ir 
— Auksinei

nei iszejo
senumo
ejna per Suvienitus Valstijus 

Maine, ir sustos 
motina Grand

New

ne turi ka valgyt 
stubu 

ant uliezios.
žmonių papildo 
per pasikorimus, 
pasiskandinimus.
laikai pradeda-užejti Amerikoj 
Minksztuju ir kietųjų kasikiu 

anglekasiai susivienis.
Yqrk.< — Anglokasiai

minksztuju ir kietųjų angleka- 
siklu susivienis, iu viena ant 
padarinio naujo . kontrakto 
kuris pasibaigia 31 Kovo, 1922 
mete. Per tajL 
unije susidrutins 
lijono anglekasiu. Ant laikyto 
spjmo kuris atsibus Indianapo- 
liuje 20 Septcmberio bus surė
dytas naujas kontraktas ir 
paduotas del angliniu kompa
nijų. Neužilgio unije pradės 
propoganda ant nauju sąnariu 
idant kožnas anglekasis neat
būtinai prisiraszytu prie uni
jos, nes darbininkiszka kova 
atejnanti meta bus labai sunki, 
nes kompanijos stengsis numa
žinti anglekasiams mokesti isz 
ko galės kilti dydeli nesuprati
mai o ir pavojingi suiniszimai.

Sziadien kietųjų kasikiu an
glekasiu randasi apie 120 tuks- 
taneziai kurie priguli prieuni
jos.
Iždalino 8,655,791 bibliju 1920 

mete.
New York, 

tornational 
1920 mete i 

8,655,791

susivienis, 
naujo

susivienijimą
su puse mi-

— Drauguve In
Bible Association 
iždalino po visa 

svietą 8,655,791 biblijos, ku
rios likos atspaudytos 538 kal
bėsią.

Yra tai žirniausią kniga ant. 
svieto kuria žmonis sziadien 
daugiausia skaito.
Nužudė paezia ir pats save, — 

badai burdingieris yra prie- 
žaste žudinstos.

Lawrence

isz czionais 67 motu 
.James A. Hlll, kuris

Szležingc. — Su-

muszije su

i

in Eastport, 
atlankvti savo
Rapids. Tasai senukas ejna ant 
knikio ir sako kad kelione 42- 
00 miliu ne bus jam sunki.

Ajdublistas Haywoode pavogė 
$35,000.

Chicago. — Komunistu bju- 
re likos ižduota, buk pabėgusia 
komunistu vadas 
kuris iszbego 
tais draugais,
dublistu draugavęs 35 tuks- 
tanezius doleriu,

Haywood, 
in Bosiję su ki- 
pavoge isz Aj-

o gal ir dau
giau, nes da neisztirineta kiek 
su savim iszveže draugavęs pi
nigu. Komunistai keike savo 
vada, jog juosius teip priga
vo. 4

Ilavwood likos 
ant 20 metu 
pasiprieszinima 
Valstijų valdžia ir ketino būti 
nuvežtas i n kalėjimą, bet ne 
stojo ant laiko ir iszpiszkino 
in Rosija.

y

Komunistai 
jog juosius

apsudintas 
uži n kalėjimo 

prieszais Suv.

Ohio. — Jeva 
diena atėjo su 

melsdama 
galėtu isz- 

savo vyra, kuris
sapne ir skundžesi 

palaidotas

ana

siant
rodosi 

jog 
neprigulin-

y

palaidotas 
Valdže isz svei- 

moteriai, 
iszkasti darbi-

Suvirszum 100 Lenku užmusz- 
ta muszije su Vokiecziais. 
Oppelin, 

virszum szimta lenkiszku ka
reiviu užniuszta 
vokiszkais liuosnoriais Gugo- 
line, kuri vokiecziai paėmė po 
savo valdže. Buvo tai kruvi
nas ir greitas muszis, Lenkai 
panaudodami' t.___________
rabinus. Vokiecziai kariauje su 
Italais draugo.

Badai 
Vokiecziu 
da gali atojti 
Erancijos ir Anglijos kuri ejna 
už vokieczius idant da daugiau 
užgriebti laimikio.

maszhiinius ka-

Angliję 
ir kaip

laiko szali 
rodos tai 

prie kares torp

atsibuvo

Irlandijoi nepaliauna velniava.
London. — Pietinioje Irlan- 

dijoi .Whitsuntide 
kruvinos orgijos kuriosia žu
vo apie penkesdeszimts žmo
nių. Anglikai degindavo žmo
nių grinczeles kur tik užtikda
vo koki ajriszini patrijota. 
Szeimvnoms duodavo tik va-

savo Talanda laiko iszneszti 
kandus .po tam uždegdavo na-
ma.

Nuo Corko ly 
dangus buvo 
nuo deganeziu . namu. Badai

Dublinu i 
paraudonavęs

cr

Anglijo ketina padaryti szio-

Motere vadu banditu.
Tokio. — Danoszimai isz 

Vladyvostokio praneszn, 
czionais
niszka motore, 
banditu Nikolajevske. Ana die
na toji motore 
Vladpvostoko, apimti 
da ant savo bandos 
kcrszyt bolszevikanis 
szaudima 128 sanariti isz josios 
bandos.

Toji- banda raiteliu

iszkeliavo isz 
k a man- 

idant at- 
už su-

sznipineji- 
kelis orde-

, po va- 
dovysta tosios moteres, daug 
atsižymėjo narsume ir prigial- 
bejimo Japonams 
me, už ka aplaike
rius nuo japoniszkos valdžios. 
Banda tuja banditu neužklupi- 
neja ant malszu gyventoju, tik
tai ant bolszeviku 
kupeziu.

iŠ
lenku kuopa, 
dalis atėjo i n 
kur, apiplesze 
primoto ;
t ra it ko. i,
VILNIUS LENKU AKCIJA, 
PRASIDĖJUS DERYBOS.
Norėdami suprovokuoti Lie

tuvius, Vilniaus lenkai i. Bruk- 
solio Konferencija siunezia at
virus Lietuviu

,|OS 
isz

“ELTOS”

ir turtingu

ŽINIOS ISZ LIE
TUVOS.

APIE PADĖTI 
LEJ ZONOJ.

žiniomis

NEUTRA-

Gautomis žiniomis, baland
žio 9 d. Smalenu kaimo lenku 
žandarai 3 
Vaitakiemio kainui in Punsko 
Valscziaus, musu pusėje.

A. Kuosa

vai. po piet puolė

rode liaudės mokyklos vaiku 
rankose, kurie nesza namo 
skaityti.

union 
proposames union traite 
nomique base’ 
ta.”

Delei tokio rimto musu Dele
gacijos nusistatymo gales pasi
džiaugti Amerikos* 
Visuomene.
prie, Lietuvos. Duodaiha auto
nomija ne Lietuvos Rytams, 
bet kulturinia autonomija Lie
tuvos piliecziams, kurie kalba 
Ibnkiszkai. Lenku kaip ir nėra. 
Ant jokios unijos netinkama. 
Norima sudaryti ekonomine 
sutartis, sulig kurios Lenkijai, 
kaipo musu kaimyniai valsty- 

geriau-

’ eco-
priorite’.) “El-

Lietuviu
Vilnius tur but

kurie

PRASZALINK SAVO VAR
DA NUO DRAFTO... PABĖ

GĘ LIUdBURASZO A’ -
I*

a

4

prieszininkus: 
miesto prozidOiita Bankowski 
kuris pernai vieszai pareiszke, 
net puses valandos nepakesias 
Lietuviu valdžios Vilniuje, ir 
Federavicziu, kuris vieszai rei
kalavo atimti isz Lietuviu na
mus.

Ijietuviams pareikšta 
jiems draudžiama 
raszcziai ne lietuyiu 
nors toki laikraszcziai ėjo jau 
dveji metai. Daroma tai tam, 
kad lietuviai nekliudytu» me
luoti Europai, Imk Vilniaus gy
ventoju dauguma norinti dėtis 
su lenkais.

MlNISTERIS PIRMININ
KAS UKMERGĖJE.

Ukmergėj apsilankė Minis- 
teris Pirmininkas 
Vidaus Reikalu Ministeris ir b 
Finansų Ministerio 
tojus. Svecziai buvo iszkilmin- 
gai priimti. Miestas papuosz- 
tas tautinėmis trispalvėmis vė
liavomis, vainikais ir 
temis. Miesto sodne gražiai ap
taisytas estradas. Netoli grieže 
1-mo pešt. L. L. K. Gedimino 
pulko orkestras. Žmonių tuks- 
taneziu minia apstojo estrada 
ir lauke prabilsiant svcczius.

Pirmas prakalbėjo in minia 
Ministeris Pirmininkas, kvies
damas savivaldybes partijų ir 
grupių atstovus - iszsitarti nu- 
sziesti visa vietos padėti, kad 
Valdžia galėtu žmonių reikala
vimus geriau patenkinti. Kal
bėjo keletas vietos organizaci
jų ir grupių atstovu. Upas bu
vo pakilęs.

v •
jog 

leisti laik- 
kalba

J

f

ru-
nioko nekal-

I

G J

biai, pažadoma duoti 
sios prekybos* saigos, kaip ko
kias mes galime suteikti ir ki
toms valstybėms, su kurioms 
mos draugingai gyvename. Tuo 
tarpu dar nekalboma apie 
be/.iu nuštatyma,
bama apie Lyda arba Gardina. 
Lenkai gali panorėti, idant mes 
ant visados jszsižadetume Gar
dino ir kitu miestu Lenkijos 
naudon, jeigu jau mums turėtu 
patekti Vilnius. Czion bus sun
kesnis ginezius. Palauksime ži
nių.

d
J

vardu suraszo 
r ♦ 

*
Su

ome aszmehls: A. Kuosa, 28 
metu.M. Adukanski, 60 metu 
R. Adukanski, 70 m., 
zinski, 
m. S.

t

Kares Departmentas Kejis 
kartus placziai skelbe ka reikia 
daryti tiems, kurie turi prieža- 
sti manyti jog priskaityti pabė
gėliais, kad galėtu iszsmukti 
nuo neapkentimo kas natūrali- 
szkai seka vardu paskelbimą.

Vyrai, kurie ne pabėgėliai, 
bet kurie tiki jog vardai randa
si ant pabėgėliu rekordu tuoj 
turi paraižyti Adjutant Gene
ral’s Office, iszdestant visa rei
kalu. Tie kurie alvejoja, lai ięgi 
susinesza su Adjutant Gener
al’s Office.

Pabėgėliai dar gali panai
kinti vieszumft ir suaresztavį- 
ma jeigu pasiduos kariszkai 
valdžiai pirm 
paskelbimą.

Vardu suraszas, vyru, kupė 
priskaityti kaipo pabėgėliai, 
atsargiai pertikrintas su Kares 
Departamento, Laivyno Depar
tamento ir laivynes kareiviu 
skyriaus rekordais idant suži
noti ar tie vyrai prisirasze ir 
tarnavo su virsz minėtais kares 
laike. Suraszai tapo prisiųsti 
tu valstijų gubernatoriams. ir 
adjutant generolams, kurie 
pranesze Kares Departamentui 
jog gali pagelbėti paženklint 
tikruma. Suraszas rgi tąpo 
.siustas vietiniams 
kurie iszreiszke norą duoti vi- 
sa informacije apie tas ypatas, 
kas teko ju žinion nuo drafto 
užbaigimo.

Kaip tik greit suraszai per
tikrinti su vietinio bordo re
kordais, bus vieszai paskelbti. 
Kares Departamentas užklau
sė vietiniu bordu ar jie galėtu 
pagelbeti iszbraukt isz surakzo 
tuos vardus tu ypatų, kttrio 
klaidingai praneszti pabege- 
lias. 3,344 bordai pranesze, jog 
gali pagelbeti bet 206 bordai 
negalėjo. Atsakymai nesulauk-- 
ta nuo 701 bordu, nepaisant jog 

1 «

K. Gaid-
55m., P. Bubkanski
Lukasevicziu, 60 m

kaimo seniūną, J,

, Jo 
., ir 

Szupinska, 
kuri .smarkiai suinusze. Suim
tuosius nuvarė in Samiomis. 
Per dvi dienas reikalava pasa
kyti, kas yra szauliai ir kas su
ome balandžio 8 d. 2 lenku žan
darus. Nieko neiszgavus,
ūkininkai buvo paleisti sąlygą 
kad po trijų dienu butu paleisti 
balandžio 8 d. suimtieji lenku 
žandarai. Už nepaleidimo 
se sudeginti visa kainui ir

p. Grinius, INVAŽIAVIMO 
AMERIKON.

Amerikos Konsulatas pra- 
nesza in Amerika keliaujaneziu 
žiniai, kad visas invažiavimui 
in Amerika iszimtinai tegalima 
gauti Amerikos Konsulate Ry
goje, bet nieku budu ne isz 
agentu ir atstovu, kurie neva 
tai atstovauja Amerikos Vy
riausybei. Keliaujantieji inspe- 
jami, kad keliolika aszmenu isz 
musu, t. y. Palxiltjurio Ameri- 
koskonsulato Naujorke, mėgi
nant iszeit in kraszta padirbto
mis vizomis, buvo suimta ir ju 
paežiu leszomis iszvaryti atgal.

LIETUVOS KOPERACIJOS 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVI-

. MAS.
Sziu metu balandžio 18 die

na Kaune invyko Lietuvos Ko- 
peracijos Bendrovių Sąjungos 
nariu koperacijos bendrovių 

dalyvauti 76
bendrovių ingaiiotiniams ir ke
liolikai koperatininku svoeziu.

Suvažiavimo posėdi atidarė 
- Shjtuigos Valdybos pirminin-

DELBI
kia tokia sutaiką 
nes jau nubodo jiai tosios sker
dynes nekaltu žmonių.
Pasiliko netikėtinai turtingu 

nieko apie tai nežino j as.
Berlynas. — Dažiuretojas 

yargszu ejdamas per namus 
isztirineti ar kas nereikalauje 
snszelpimo, užėjo in restau- 
racije iszgerti stiklą alaus ir 
truputi pasilsėti. Restauracijoi 
prie stalo užtiko pulką jaunu 
žmonių losziant isz pinigu, 
sztai netikėtinai i nėjo palicije. 
Akiesmirksiiije, pinigai ir ka- 
zirios dingo nuo stalo ir niekas 
nemato kur jie pasidėjo, o pa
licije juju niekur nesurado. 
Nuvede visus in palicije ir 
prižiūrėtoju, kuri tuo jaus pa
leido, nes jisai loszime nedalu 
bao, 
nieko pas juosius nerado laike 
kratos. Ant rytojaus nemažai 
dažiuretojas nusistebėjo, kada 
kiszeniuosia rado 20 tukstan- 
czius markiu. Pradėjo mislyt 
kokiu budu tiejei pinigai gavo
si in jojo kiszeniu ir ant galo 
dasiprato, jog kaziminkai pa- 
matia inejnauczius palicijan- 
tus inkisžo pinigu^ in jojo ki- 
sženiu žinodami, 
ne krės dažiurotoju.
mas nepranesza, ar pinigus.su- 

nr nnisi tanu nmailikn.

neužilgio,
Pavaduo

ogiai-
visi

y

generolams,

bordums, 'gra- 
su- 

naikinti turtai Suimant ūkinin
kus buvo suimi ju arkliai ir lai
komi dvi dienas, neede. Ūki
ninkai buvo taip sumuszti, kad 
sugrįžę nebegali dirbti, nes ser- 
g>a-

Lenkai iki sziol dar nesiliau
ja, plesze, kratų daro ir kanki
na vietos gyventojus.
varo i n pastotes. Vyrus perse
kioja - tuo budu verezia juos 

gal i m u-

Dvase tėvo rodosi kudykiui.
Youngstown 

Kru piene 
advokatu in suda, 
pavelinimo 
kasti 
jiai 
likos 
ežiai.

Motere melde valdžios idant 
jiai pavėlintu iszkasti graba 
ir atydaryti, kuriame tris san
vaites adgal likos 
josios vyras.
katosfr bjuro pasako 
jog graba gali
įlinkai kapiniu be jokio paveli
nimo, bet atydaryti jojo nega
lima sziam laike. z

Ne tik ka dvase Krupo rodo
si sapne jojo paežiai, bet szia 
sanvaite pasirodo savo septi
niu metu dukrelei Jessie, kada 
toji siautė lanke, 
paszaukti motina.

Kėlės
nežinomi vyrai

Mass. — Stepo
nas Janiki (ar Jonikis) ?6 me- 

nttszove ant smert 
Marijona, teipgi 

26 metu, panedelio ryta p i No. 
, po tam paiei-
sau in smegenis, 

mažus vaiku-

tu senumo, 
savo paezia

Nuolat

paliepdama
bet ir kitus paleido, nes I

a psakima 
sutiko

y

34 Walnut Str. 
do szuvi pats 
palikdami du 
ežius.

Pagal kaimynu
tai toji porele ne labai 
nuo kokio tai laiko, nes vyras 
lankei barėsi su paezia už bur- 
dingieriu kuris labai “prilipo” 
pi'ie gaspadineles ir badai tai 
buvo priežastis teip baisios 
žudinstos. Buvo vedus tiktai 
penkis

prilipo

sanvaites adgal du 
kuriu da val- 

džo nesuome, nužudo Krupa.

Pagal nusprendimą augsz- 
sudo Suv. Valst. tai 

gyventojas, kuris
cziausio 
czionaitinia 
ne turi ukesiszku.popieru ir ne 

metus o Janikis buvo yra pilioeziu 92io sklypo, no- 
duonkepiu. — Evening Tri- gali pargabenti savo paezios, 

valini lin 4/^lriii nrtr m i m n rriTi n

slapstytis ir neduoda 
mo dirbti lauku darbus.

, Balandžio 9 di atvyko in 
Punską dvi1 lenku kareiviu 
kuopos, perėjo Curzon’o linija 
ir žygiavo Svidisziu - Rodisz- 
kiu kaimu link. Balandžio 13 d. 
buvo susirėmimas su lenkais 
Rodiszkiu kaime, po kurio len- 

jog palicije kai isz to kaimo pasitraukė. Du 
musu kareiviai dingo be žinios 
In nelaisve paimtas vienas len- 

lkn ‘24-to nulko kareivis.

Del muzikos mylėtoju I

Ka tiktai iszejo 
dos 16 dainų 
nojo knygelėje. Lengva muzi
ka ant piano, puikios ir links
mos,
niu ant piano, 
tynelis Lietuviszku Dainų. 
Kaina $1.00

J. A. Žemaitis.
315 So. West Str.

Shenandoah. Pa.

isz spau
sti gaidoms vie

o ypatingai del piokyti- 
Vadinasi “Sie-

11

Tėlegra-

suvažiavimas,

kas Petras Szalczius, sveikin
damas suvažiavimu ir siūlyda
mas rinkti 
zidiuma.

suvažiavimui pre-

In suvažiavimo prezidiumą 
iszrinkta: kunigas dekon. Ja
sinskis*, J. Paika, Ed. Sulczys 
ir Rimaviczius.

Departamentas atkartojo pra- • 
szyma.

Praszyta visu bordu kuognei- 
cziausiai susineszti su Kares 
Departamentu, sugražinant su-
raszus, kurie jiems prisiųsti del . * w * * Ik ?

1 but vieszai paskelbti.
pertikrinimo, nes suraszai turi if*

■I
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KAS GIRDĖT
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Daugianse :yra
motinos, už pabėgima isz na
mu dukrelių, kurios po tam) 
ejna tiesu keliu in pekla. Teip 
kalba, garsinga Chicagos pali- 
cijantka Mrs. Alicije Clemen- 
siene, kuri turi tris suaugusias 
dnkteres.

“Ydant dukreles užlaikvti 
namie, motinos neprivalo aty- 
minet visa uždarbi dukters, 
nes paskirti jiai sziek tiek cuo 
josios uždarbio ant savo iszlai- 
du. Tėvai privalo padabint sa
vo narna tinkamai ir szvarei 
idant duktė nesisarmatytu pri
ymti pas sAvė savo vyriszkus 
pAžinstamus kur 
leisti vakarėli
Motinos privalo su dukterimis 
pasielgti draugiszkai, 
gei ir gcraszirdžei, 
su novalninkems 
lems, 
pasiliks namie

. .......    ii . i' 
jog sutarimai in vyks, kurie pa
darys galima nuolatini tolesni 
tesima darbo sulyg insteigto 
systemo. Biuras kaip ir po se
novei rasis po sekaneziu adre
su: 15 West 37th St., New York 
Oi tv.................................... t

Svqtimu Kalbu Informaci
jos Biuras tapo organizuotas 
1918 metais ir veika kaip val- 
diszka instaiga iki gegužes me- 

Tapo insteigta su
tikslu informuoti ateivius, 
vo kalboje, apie valdžia, 
instatymus, ir t.t. Ypatingai 
pagelbėti 
luose su valdžios invairiais de
partamentais.

Svetimu ►Kalbu Informaci
jos Biuras pristatė Amerikos 
spaudai, y paloms ir organiza
cijoms teisingas informacijas 
apie svetimtauezius pastangoj 
užlaikyti abipusiai supratima.

nėšio 1919.

galėtu pra- 
pasi kalbėjimu.

o
manda- 

ne kaipo 
ir pastumde- 

o tada dukrele su noru 
ir ne begs isz

po toviszkos pastoges. Ana die- 
nuejati in tula urvą, kur 

manės niekas nepažino jų. 
nais buvo 
šokiu merginu 
pnigariszko kelio, 
j n.i« 
szauke in savo dranga: 
būna garbe del peklos — tegul 
ji buna teip linksma, kaipo 
yra kėlės vedantis in ja ja.”

Teisybe kalba poni Clemens.

na.
Te- 

susirinkia daug vi- 
ejnancziu ant 

Viena isz 
iszkelus stikleli vvno pa- 

“Lai

Areoplanai ..kurie gabena 
Suv. Valstijų paczta, 
randasi isz viso dvideszimts 
vienas, perioke daugiau kaip 
pusantro milijono miliu per 
orą su 49 milijonus gromatu, 
nuo laiko kada orinis pacztas 
Rkds liivehtas — tris metai ad-

kuriu

r ......;------- -------- ;
gal. Geriauses areoplanas buvo

I >
F < I

Haviland No. 7G, kuris in 107 
vąlandas pęrleke 38,348” miles.

' / Busiszki aficieriai kurie ki
tados prigulėjo prie armijos 
generolo Vrangėllo, o kurie po 
aplėiditnui Krįmebs likos isz- 
vezti ’in Graikije, papuolė m 
dydeli varga iv ttirejo priymti 
namtiiin Umysta pas, graikisz- 
ku s gyventojų s. Ana diena vie
nas isz tuju aficieriu buvo ma
tytas ant uliezios stumiant ve-, 
žiihęli su kudykiu. Buvo tai 
pulkaunikas.

Turtingi graikai ne turi bė
dos su namineis taniais kiek 
turi Amerikonai, nes aficieriai 
noringai priyma taniysta kad 
tik už maistu. Restauracljosia 
pilna tokiu taniu.

Isztikruju svietas yra netei
singas...

aplėiditnui Krįmobs likos isz-

dydeli .vargia iiz ttirejo priymti

kusįyvontojus. Ana diena vie

Pirma ragino juosius 
kariauti prieszais bolszevikus, 
po tam atinete juosius 
koki skuduti 1

kaip

>— / ■■ .... -■'<

Adalbertas Korfantas, 
kiszkas

len- 
kariumenes 

Bzležingeje, sako, jaigu vokie- 
cziai siuns kareivius 
nais, tai lenkai sukels anarki-
je. Kovoti priesza’uš allijentus 
nemano, tik nori ta, kas jiems 
teisingai priguli.

vadas

in te-

Amerike sziadienVisam
randasi be darbo apie penki 
milijonai žmonių. Lyg sziam 
laikui visur malszn iszskyriant 
.Virdžinijoi, bet kada gegute 
pradės pilvą guguot, tada giv- 
lima tikėtis kitokiu laiku, jai
gu greitai darbininkiszkas pa
dėjimas nepasigerins.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Vyriausybe isz Washing- 
tono pranesza, jog nuo gegužes 
IGtos dienos “
Informacijos Biuras,”
mjo vasario 1920 buvo Raudo-

• Kryžiaus užlaikomas 
veiks leaipo nepriklausoma 
organizacija po vardu,

Svetimu Kalbu 
kuris

nojo

organizacija po vardu, “Sve
timu Kalbu Informacijos Biu
ras.” Permaina tai dalis Rau
donojo Kryžiaus gene rali o per
taisymo. /. . ; *

Idant permaina meinvykdin- 
tu jokio pertraukimo Biuro 
darbe kasi ink darbo su sveti
mu kalbu laikraszcziais ir 
žmonių paszalpa, Raudonasis 
Kryžius padare pini gini seka 
aprūpinimą iki rugpiijczio pir
mai dienai. Tuo tarpu, tketa,

su
josopi P 

ir 1.1.
nteivinms jn roikn-

Tūlas žmogelis iszejo viena 
ryta in lauka ir rado suszalu- 
sia. kirmėlių, 
paemo ir insidejo 
atszildyt ir alga i vyt savo szil-
tu kunu. Ir toip stojosi, bot kas 
pasidarė? Kirmėlė atgijus in- 
kando žmogeli in krutino.

pasigailėjo jos, 
in ent i kad

A

AMERIKOS 
SUVAŽIAVIMAS WA- I

SHINGTONAN
........ a. -y |

Amerikės Suviėttylu Vaisi i ) 
ju Prezidentas Warren G. .Har
di ngas yra sutikės priimti Ge
gužes 31 diena Bnltanyaino Nų- 
me Amerikos Lietuviu delega
cija, kuri pristatys jau seniau 
surengta su milijonu paraszu 
Amerikos piliecziu peticija dė
lei Lietuvos Valstybes pripaži
nimo.

Toksai tat atsakymas buvo 
gautas nuo Valstybes Sekreto
riaus per. kurio ofiša Lietuvos 
Atstovybe Amerikoje yra pra- 
sziusi tokios delegacijos 
mimo.

Praszydarni uuskyrimo 
i uos tokiai delegacijai, Lietuvos 

Atstovybe yra nurodžiusi* jog 
parinkimui szios delegacijos ir 
aptarimui visokiu kitu AmerL 
kos Lietuviu reikalu bus i * su- 
sznuktus isz visu kolonijų lio- 
tuviu sux;ažiftvimns. Washing
tone, jog drauge su Lietuviais 
yra praszyti toj delegacijoj du
ly vaut i ir Latviai ir Estai, ktii- 

, < kadpo Amerikos

SAULE

ANTRAS 
LIETUVIU

piliečiai

prie-

die-

kursai duotais sųvitžiavimo in- 
i tat dali 

paskolos sukelti* iki gales pra
sidėti darbas’* prie antrosios 
Lietuvos Gynime) paskolos. To
dėl szian suvažiiiviman Wash- 
ingtonan .yra kviecziamos

galiuojimąis turėtu

Taigi, kirmėlė neturėjo pro- bendrai iszkelus klausima apie 
i žmonis turi visu trijų Baltijos 

negeriaus padaro už
to, bet sziadien 
protą, o i
laja kirmelia, nes už geradejis- 
ta žmonis skaudžei inkanda 
arba užsimoka, panaszei, kaip 
padare toji kirmėlė.

Kiek tai panasziu 
liu”
to! O j, labai daug!

----- ------
Musu skaitytojas, kuris mel- 

dže idant jojo pravardes nemi- 
navotnmem raszo sziteip kokiu 
budu dnstojo mažo turtelio, ir 
duoda kitiems rodą idant da
rytu , kai P ji sa i pada re:

z z X * a • i i •
I

peržiurėjau kiszenius sa-

‘ ‘ kirme-
sziadien turime ant svie-

• «

Septini metai adgal, viena 
ryta, 
,vo, senos kanizoles kurioje ra* 
lįfijh 37 ępntųs. Pagnldžipu tuo
sius centus ant stalo ir pasa
kiau savo paežiai, jog gali juo
sius* iždalvti vaikams. Bet Xim* 
no pati turėjo daugiau proto 
už mane, davė man, rodą idant 
atejteje czedintumėm 

,(tentus? Kalbėjo, jog jaigu ne
galime suezedint stambesniu 
pinigų,tai norints centus cze- 
dibsime. ''

Sutikau ant tosios iszmin- 
tingos rodos mano pacziules ir 

dienos czedinome 
Isz sztoro, buczerio 

ir isz kur tik kokis centas atė
jo dėjo me in popierių ia 
kia, kuri 
centais.

Džiaugėmės

i <

l

visus

Pleeziku bandos apipleszineja 
dvarus.

I r mmmm*

nuo tosios 
varinius.

dežu-
greitai prisipildo

daugiausia centu.

ad ’centai an
ga, teip kaip džiaugėsi mūri
ninkas kada namas ejna in 
virszu. Pirkdamas koki daig
ia,'stengiausi aplaikyti kanuo- 

i

Pirma meta susirinko tuju 
centu net 28 doleriai ir tuosius 
pinigus nunesze mano iszmin- 
tinga motore in banka. Buvo 
tai pradže musu paezedumo 
banke. IJžakvatintas czedimti, 
pradėjome czedyt stambesnius 
pinigus ir dabar turime gana 
puikia suma pinigu banke ant 
juodos valandos.”

Argi ne geras būdas czedini- 
mo! Pamėginkite ir jus mieli 
skaitytojai taji būda, o trum
pam laike ir jus surinksyte sau 
ant juodos valandos.

tai pradže musu

“TEVE MUSU”
- t -k ‘ ' i 'i!n .. k.

ingtohan.yra kviecziamos vi
sos paskolos stoti()s prisiusi i sa-

Kaunas. -- 1 >a s k u t i n c m i s
dienomis atėjo isz Lietuvos lai- 
kraszcziai ’skelbia kad 
kivi ir Viększniu apylinkėse* pi o
szikai jau perdaug eme veikti. 
Apipulta tapo net pėnki dva
rai o nuo daugelio ūkininku 
atimta arklini. Keletas žvdeliu- V 4 <

Mažėj

valstybių

vo atstovus mipetam pasitari- 
i szr ink i mu i cen t ra 1 i<> 

paskolos stoeziu komiteto.
Be to priseis aptarti klausi-

I 
nuoszimcžiu ant Liepos 
dienos a. m, visiems pirkusiems 
bonus. Tam tikslui Lietuvos 
Atstovyhejp yra laikomi pini
gai, bet jau daug kas yra alsi- . A • . • *

imu ir

mas ir apie būda iszmokejimo 
nnoszimcžiu ant Liepos Los

szaukos, kadmis sziu metu ir 
net kitu metu kuponus arba 
kai-kurio ir paežius’bonus nor 
paaukuoti .Valstybes reika
lams. Tokiems sumanyta iszda-

, Valstybes

pirkliu tapo bjauriai nužudyti 
ir apvogti. Vietos milicija yra 
silpna ir plesziku negali suval
dyti o auksztesne 
sziol nesirūpina 
Tad žmonos 
pagini bos.

Pleszikai visur ardo

valdžių i ki
tu o dalyku, 

dabar szaukiasi

KVRSUI nupuolus
Tai geriausia proga daug 
auksinu ln! Lietuva nusiusti. 
Greituke, nusiuntimo pinigu 
nieks, su manim ncgal lenk- ' 
tynluol.i; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais ,priėmėju pinigu.

Lalvakorcziu agentūra in 
Liepoj u, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei in Lietuva.
Padarymas Lietuvlszku do

kumentu. ,
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. ' Raszydaml 
pridekite 2c ištampa ir visada 
adresavokite sziteip:

P. MIKQLATNJS, 
53 IlmlNon Ave^

• Brooklyn, N.Y.

Temykite Tautiecziai
Sluncziu- pinigus in visas dalis 
pasaulio pagal pigiausia dienini 
kursą. Parduodu laivakortes*Parduodu 
anf visu linijų už kompanijų 
kalnu*. iHzdirbu viBokloa ruazies 
Dokumentus 

užtvirtinimu konsullu visu 
Duodu patarimus viso- 

rclkaluose teisingai Ir

notarl jaiiszkus ir

vi šuo 
menes gyvenimą ir priesz juos 
reikia griežtai kovoti. Tikimės 
kad Liedavos valdžia apsidirbs

= KVITU
vineti nuo Lietuvos Atstovybei su tuo negeistinu

* " imi.tam ti kri pal indy j i iriai.
Jau sžiandien nematoma* jog 

pirmajai posėdis inVyks 3> v. 
popiet, antrasis vakare ant 8 v. 
o be to bus nuskirti du postui-

i

Knygele Draugystėms del 
iszmokcjlmo pinigu ligonia
ms - - - - - 50c.

i KVITU Knygele Draugystėms, del 
nog sudėtu pinigu ant 

........50c.

su
Rzaliu. 
kiliose 
bepartyviszkaf. Esu po kontrole 
ir priežiura Ponnsylvanljos val
stijos Bankinio Departamento, ir 
po dideliu kaucija sudėta valdžiai 
pilnai gvarantuojant visokia pl- 
nigiszka apyvarta. Galima susl- 
noszti ypatls'zkai arba per gro- 
mata. sziuomi antraszu:

J. O. BOODEN,
432 W. Long Ave.

Du Bois, Fa.

12 iki iszim tinai 
Spėjama,

pripažinimą. ., •
Delegacijon gales ineiti nuo 

20 žmonių
Amerikos piliecziu. 
jog tame skaieziuje sutiks da-
Ivvauti kai-kurie inžvmus Ame • • 
rikos veikėjai ir congressmonai 
Pati priėmimo valanda dar nė
ra nuskirta. Bp to galima tikė
tis, jog bus paskirta delegacija 
ir prie Valstybes Sekretoriaus 
ir gal kitu aszinenu.

Norėdama tinkamai pagelbė
ti. Amerikos Lietuviams atliki
mui szio .svarbaus darbo, o be 
to ir vjsu, kitųn kurie gali būti 
Amerikos visuomenei svarbu 
.svarbu aptarti, Lietuvos Atsto
vybe Amerikoje sziuome turi 
garbes praszyti visu Amerikos 
Lietuviu organizacijų (kaip tat 
■Visu Paskolos stoeziu, Lietuviu 
Piliecziu Sąjungos skyrių, abie 
ju SusivięUyjfrriu/ Chicagos 
Lietuviu Tarybos ir kitu, Ame
rikos L. R.fKritriliku Eederaci- 
jos iri staigu. ■ L.

visuomenei

ju Susivięnyjuriu,

• 'Tautines
Sandaros knopu,- Tėvynėj My-

žiai 31 diena specialiu paskolos 
reikalams. Susirinkimasf bus 
teisėtu, neveizdint. kiek 
atvyks. Dienotvarke bus pas
kelbtą ir iniduot ant vietos at
vykstantiems nariams. Jeigu 
kas norėtu pakelti koki klausi
ma ir iiieszti in 
praszomas praneszti 
Atstovybei iszkalno ir apskri
tai visais klausimais delei szio 
suvažiavimo kreiptis prie Ats
tovybes ofiso Washingtone.

J. Vileiszls.
Amerikoje.

ariu

dienotvarke, 
L i <‘t u vos

kitu. — Nekurie

IJptuvos Atstovas ————. -
ATSAKYMAI.

Sta. G. Westville, Ill., ir del 
skaitytojai

perskaito žine apie stebuklada
rius ir kitus atsitikimus, ra
szo pas mus kad duoti jiems 
adresu tuju žmonių. Laikrasz- 
tis paduoda žine pagal aplai

A L X

Telefonas Watkins 2142.

KnHierladft
apsireiszki- susirinkimu

W. D. BOCZKAUSKAS-CO..
MAHANOY CITY.'PA.

U-

4
H**

LES.

uK '

"Baltic States BanWT
. KAPITALAS $250,000.00 

Į 

SIUNCŽtAM E
kablegramais pigiausiu kursu.

EXTRA NAUJYBE
Broliai Ir ScHeris Lietuviai: —
Ar Juk Žinote kad Viena 1st gra

žiausiu Poezijos ar Dilinu Knyga 
■jau atspausdinta ir galima ja 
szlandlen jau gauti. Ar jus žinote 
kad tokios knygos nebuvo ir ne
siranda visoj Amerikos Lietuviu 
Literatūroj? Argi jus nenorėtu
mėt jos turėfi. Susideda isz225 
visokiu gražiu dninu. 200 dideliu 
ptislnphi, gražini pamarginta su 
daugybe paveikslais, su auto
riaus paveikslu. Stora pniki 
poplern, aisxkus druk as.

, kožnam turėti
du dolarhi 1n laiszka arba iszpir- 

' kito money orderi Ir siuskite 
, ant adreso szito:
’ A. .L JOKŪBAITIS, 
' 327 E. Street. Boston 27, Mass.

paveikslais, 
paveikslu.

Verta
Na tai indėkite

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER &
Vaizbaženklis ulrvg. S, V. Pat. Oflje.

v *,

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
datigiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad (urėtu Ikaro (Anchor)
Y.'1 Z. 1.11 *

-------------------1________________________ Į

PIN K ILS L1171’1/VOX perlaidomis' ir 
greitai ir teisingai. 

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4 
PERSAMDOME SAUGOS DEGUTES, $5 metams. 
PARDUODAME LAIVAKORTES'1N LIETUVA ir i 

Keleiviams parduodamo. Draftus,
* t’zekius ir Kredito Laiszkus. •> 

VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnaujame 
teisingai, greitai ir draugiszkai. .

KREIPKITĖS IN MUS -- NEPASlGArLESITE.
valanda po 

Užsieniu Skvrius atdaras kasdien nuo 9 rvte iki » • 
5 vai. vakare. Suimtomis iki 7 vai. vakare?.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. Kamp. 25 gatves. 1 New York. 

• ? į

kytus tclegramus a*pie tokius! 
atsilikimus ir daugiau 
juosius nesirūpinsi. Jaigu ži
nioje randasi vardas ir pravar
de stebukladario ir kur jisai 
gyvena, tai gali su juom susi- 
raszyti, o pas .mus tokiu klau
simu lai* nb jeszko, neš reikėtų 

‘.ant to tūreti ekstra rasztiuin- 
ka, <1 ivdaktorius ne turi laikp 
atlaszin^tį laiszku kožnam kuJ

apie

. . Lietuvos.

I 
I

r'(.

._ ir isz
Keleiviu

Vaizbužcnk)|.

REIKALINGA.— Didella dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlcbiu, jeku ir dėl pardavimo marsz- 
klnu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus, 
dykai.
New YoVk City.

r- t T- ' l,1r~ ‘ '

Lietuvišku katalogą dykai
Jei inftpote atidaryti krautuvę, pirmiaus

Raižykite o gausite sempellua 
Madison Mills. 503 Broadway, 

adv.

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki
letoju Draugijn, Lietupvė^'Vy- 

Moterų Sapipgu,
Lietuvai Gelbėti Drail^ijos 
skyrių, 
t.) ir sziaip invairiu draugijų 
ar instaigu, kurios panorės išb
rinkti ir prisiųsti Washingto- 
nan savo atstovus ant Gegužes 
30 dienas a. m. At vykstantieji 
kaip vyrai taip moteres, 
prašzomi insiregistruoti, 
kokios kas organizacijos atvy
kęs ar sziaip patsai be inga- 
liuojimo, Lietuvos Atstovybėje-^ 
(1925 K Street, North West, 
ant kampo 20-o,s gatves,) kur 
bus suteiktos atvažainisierns 
visos jiems reikalingos infor
macijos link posėdžiu xnetos, 
apsigyvenimo ir-1, t.

Tarp kitu darbu sziame su
važiavime bus paranku atlikti 
ir tolymesnis darbas delei Lie
tuvos paskolos. Sumanytoji an
troji Lietuvos gynimo paskola 
dar nėra Steigiamojo Seimo 
patvirtinta ir pati Lietuvos Mi
nija tai paskolai Vykinti dar nė
ra nuskirta. Spėjama, jog ji ne
gales atvažiuoti tik rudeniop, 
kuomet gal ir paezios sąlygos 
paskolos realizavimui kiek pa
gerės. Tuo tarpu gi finansine 
pagelba Lietuvos

Moterų Sa|upguežiu, Liet.
i Gelbėti
Liet. S/ Sąjungos ir 1.

, 

, • ir v V * * *« « *■.

. Puikus Abrozas ka tik buvo . 
padirbtas, ir yra vienas isz Rui 
kiaušiu Abrozu kuris da likos 
kada iszleistas. Abrozas pėr- 
stato Poterius ‘TEVE MUSU’ 
ir privalo rastis kiekvieno Kar 
taliko namuose. Didumas Ab- 
rozo yra 22x35 coliu. Puikiai 
padirbtas visokiuose kolornose 
ant popieros kuri iszrodo kaip 

Juos greit parsi
duoda todėl nelaukite ilgai bet 
iszkirpkite szi1 apgarsininia ir 
prisiuskite drauge su $1.50 o 
Abrazas bus jums tuojaus isz* 
siustus. j

■ W. D. Boczkaųakas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

audekline.

(tf

yra 
nuo

riis prąšzo tokiu informacijų. 
L/M. K. Nanticoke. -—T>:1 
simiškie* tamista maldų knyga, 
o apdarysiin druczei in skūra. 
Toip, apdaromo teipgi visokes 
istorines knygas in audeklu.
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Groserio ir Delikatesseno Krautu Atidai!
' 1 1 . ,

,'Z- •> I ‘ '* įi'-yiL' V t ’ L X \'r'; Vi f '* '1 *’
Pripildykite savo lentynas su Nlazola. Šitas apgarsinimas yra 

viekas iš daugelio kitų, kurie yra nuolatos talpinami šitame laikraštyje 
‘su tikslu supažindinti laikraščio skaitytojus su puikiausios ir geriausios 1 

kurią ji‘suteikia šeimininkei, kuri jį vartoja. Atsižvelgiant į tą visą, jūs 
būtinai, turite pripildyti savo krautuvės lentynas su Mazola, kadangi prie 

• skaitliams dabartinių jūsų pirkėjų, kurie jau vartoja ją, greitu laiku 
prisidės daugelis naujų.

Tie jūsų pirkėjai, kurie yra iš savo gimtinių kraštų, 
vartoti* geros rųšies daržovių aliejų, pripažįstą Mažola nepaprastai tin
kamą del savo virimo, kepimo ir visokių rųšių salotų sutaisymo. Syki 
jie pabando Mazolą, jie niekados daugiam su ja neperniškiria ir nemaino 
jos ant kitų kokių nors aliejų, sviesto bei taukų. Jie žino, jog jie

v 1111 ; ■* > --d; 1 'Vi** i \ ■ * v ' i ■ ; 1 '
Pripildykite savo lentynas su Mazola.

rųšies plačiosios Amerikos virimo aliejum, Mazda ir su ta didele nauda 
i _ - • a • -

kurie jau vartoja

pripratę

karną del savo virimo, kepimo ir visokių ryšių salotų sutaisymo.

Jie žino, jog jie
pirkdami Mazola, užmoka tiktai už aliejų ir daugiau nieko, kadangi ji ... .. _ _ :.. >>«iMazola yra liuosa nuo įvežimo mokesčių ir

Šitie yra tik keli išj daugelio. kitų dalykų, del ko taupios šeimininkes

yra pagaminta Amerikoj, 
vandęnyno pergabenimo lėšų.

pagelba Lietuvos Respublikai 
yra reikalinga ir dar sziuo va- 
sąros laiku, pradedant nuo B ir-
želįo menesio, kaip spėjama, 
galima būti iszpardudti Lietu
vos Laisvs Paskolos bonu nors 
apie kokia ketvirta dali milijo
no dol. taip kad visos pirmo
sios paskolos butu pardiiota 
apie du milijonu doleriu. Riėk-
viena iszesamuju stoeziu turė
tu dar iszparduoti apie d vide- 
szimta dali tos kvotos, kuri bu
vo is% pVadžię^Juėkvienai nūs-
kirta. Spėjami^ jo gtteipr mą- 
?.a suma lenktyniuojaiit galima 
greitai sukelti.- Tokiam Lais
ves Paskolas bonu pardavinėji
mui rnorima išbrinkti nuo visu 
paskolos stoeziu tam tikras isz 
kokiu trijų aszmenu Centralib

• S f M* ‘ 1 .
.1 ,? 4

I

i

i •

vai’toja Mazolą. .Būkite prisirengę pasitikti smarkiai au
gančius reikalavimus ir būk tikras, jog turi 
Mazola aliejaus savo krautuvėj.

UŽTIKRINAME:
rJeigu nors vienas iš jūsų pirkė-

,ir ekonomiškumu Mazoloa,
jų nębuš, gdlutidai užganėdintas ge
rumu .ir ekonomiškumu Mazolos, 
mes įgaliojamo jumis sugrąžinti jam 
jo užmokėtus pinigus.

Del platesnių informacijų ir
kainos kreipkitės greitai prie savo 
_ i1'"’.' 1 • » < j > i • « w v • iprekių pristatytojo,

T t 1tiesiai j
arba rašykite

1 ■ • ■ . i . uit
i r f

«

atsišauk i t į musų Bėhdrovę, gausim in
formacijas.

Waterbury Mail Corporation
502 Wilson St. Waterbury, Conn.

R. M. S. P.
. IN

Europa
Kas dvi savaites ant “O” laivu 

NEW YORK—HAMBURG 
SUSTOJA TEIGPI PRIE 

Cherbourg ię Southampton 
ORBITA 21 Nojaus ir 2 July 1 
OKOPESA 4 J u niaus ir 1« July 
ORDUNA 18 Juuiaus Ir 34) July 

1, 2 ir 3 klesos pasažierial 
Puiki vlgada del 3 klesos 

pasaxleriu.
THE ROYAL MAIL 
STE‘AM PACKET CO.

2C BROADWAY
Arba pas bile koki agenta. 

SANDERSON & SON, Agents

I

NEW YOKE

i American Įjne
Tiešus kelias isz New Vorko Į 

in Hamburgą. ! 
Parankiausia kelione del I

Lietuviu ir Rusu. ♦ 
j Dideli Moderniszki Dobei- j 
! tavais Szriubais Laivai, i

užtektinai

• *PURf*■' A PURE
SALAD 

ANO 

C°OKVNg

K

'W
ANO

W %
* T

t
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X

v,

0 I I '!**■*'

“MANCHURIA”

isz-

Laivas
iszplauks 2 JŲNIAUS.

Laivas “MONGOLIA” 
plauks 16 JUNIAUS.

Laivas “MINNEKAHDA” 
naujas, tiktai 3 klasa, isz

plauks 30 JUNIAUS.

Red Star Line 
j NEW YORK - HAMBURG 

LIEPOJUS - DANZIG 
Laivas “POLAND” 

plauks 26 Mojaūs.
Kreipkitės in kompanijos 
ofisą

9 Broadway, New York 
arba pas vietinius agentus.

isz-

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY,

17 Battęr^y Plate, New York.
„■ i

'■ , /1 /' ■ 'di
*

i.

i LVi.

■*«*»«* 'iįPukAloa Stooiiu . Komitetai,
t l r - • . ' ■>. V» ■ fyl »• , « U. '.’4
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Grafas beruu pas 
mužiką.

(Labai gražus apraszimas.)

i

anglisz- 
po No. 10 prie

ule.jo Anta-

1.
Varszavos mieste, 

kam hotelije, 
Vierzbavos uliezios, 8 Gegužio, 
o kokiam mete? tai kas kam 
galvoj, melinam pakajuja, ant 
puikios sofkos
nas, 22 metu jaunikaitis, labai 
patogas ir turtingas, su gera 
szirdže, nes pilnas puikybes. 
Prie stalelio, netoli jo, sėdėjo 
ant kėdės ponas Stanislovas 36 
metu vyras, ne puikus, nes 
szvarei pasiredias.

— Tai tiktai tokia pasaka, 
jog žmogus 
prakalbėjo
ta, tai szlek t n, 
isztorija raszo, 
žikus?

— Ka apie mužikus raszis? 
— atsake Stanislovas — žino
me, jo ę yra vargingas 
visu sk įausti.

jie ant to sutverti. O 
mislini, jog jie turi kokia

žmogui lygus — 
Antanas: —

apie juos daug
o ka apie mu-

ant Marinkos veseilios.
Audimu, gyvuliu ir teip viso
kiu daigiu turėjo invales, o ir 
blcziu keliolika aviliu šodelije 
stovęjo; be to: turėjo gintarini 
kryželi, nuo kardo rankena, 
kuria nuo 
lo laike karos atome ir ant mo-l 
lino kaspino kryžių laike kares 
už narsumą gavo, tai ir viskas.

Grinezioja buvo szvaru ir Vi- r 
įsame paredkas užlaikytas. Bu- Į ,_  v __ _ •__ • __ j I
visi isz kaimo 
rodos.’ Už ta 
dekavojo Dievui — kad szitai 
viena karta drožinejant greb
liui dantis, iszgirdo prie vnrtu 
lojanti szuni ir paregėjo jam 
nepažinstama berną.

— Tegul bus pagarbintas!..
—Ant amžių amžinųjų... O

mio kardo rankena
• iszpaniszko jenato-

dimo; o kad buvo pusėtinai 
pramuszta kakta, 
grinezia nuvest ir žaiduli ap
žiūrėt. ’'' 1' -

— Kaip esu gyvas — kal
bėjo Jurgis bernas — tai dar 
nemaeziau, kad tokls vyrukas, 
kaip Antanas, ant kaimo už
augins, 
kyt.

reikojo in

nemoka spragilo lai

jog
•»

vo žmogus su iszmincze, 
sieko pas jin 

viską Kopūstas

— O gal prie kūlimo jo 
neeme — tarė Kopūstas — ba 

sugryžau isz vaisko, 
nuo darbo atpra-

kui i mo

szlek-. j<a reikalauji ?

ir nuo

1
tu
jauslu ?

— Asz nežinau, kaip tu 
apie prasta žmogų supranti; o 
jaigu nori žinot, tai musu žmo
nes — mužikai yra dorus, dar
bininkai ir isz duszios mvli 
savo tėvynių ir aplinkiniu, ku- 
rioja yra nžgimias; jaigu kas 
juos nori pažint, tai turi tarp 
ju gĄ’vont, o kad nors pora 

tai*}) jumenesiu tai*}) ju pagyventu, 
tai stata!) visa savo dvara, jog 
su dusze ir kimu tuos vargsze- 
lius pamylėtu ir dauginus pik
tai apie juos nekalbėtu.

—Ar žinai ka, Stasiuli, asz 
ant tavo dvaro neeisiu isz lai- 

•žybu, ba esu tvirtu, jog man 
tektų, nes susilaižinkiva isz 
szimto bonku szampano.

— Ar negerinus butu isz 
szimto raudonųjų, p paskui 
tuos pinigus aut biednu ati
duot f
. — Gerai, kirskiva isz szim- 
to raudonųjų, jog asz gyvensiu 
tarp mužiku visa menesi ir nuo 
savo mislies neatstosiu.

— Tikiu, jog kada juos pa
žinsi. tai man teisybių pasaky
si.

— Szitai už nedėlios atva- 
žinosiu pas tave ir vienam, isz 
tavo kaimu, persiredias už 
beirta pasirūpinsiu pas gera 
ūkininką tarnvstos. Ar žinai, 
tai bus juoku; ir noretau pats 
to datirt, kaip man tarp tu 
žmonių iszrodis.

— Turiu tavo žodi ir jau 
isz laik isz laimo džiaugiuosiu.

Tame 
trauke

kaip man

inejo tokajus ii* per- 
ju kalba. Stanislovas 

iszejo pas viena savo mokslu i- 
nes draugu, idant ir jam apie 
tas laižibas papasakot.

H
Puikiam Krukn kaime, tar

pe 20 ūkininku, 
ginusiu ūkininku
pustas; turėjo ketvertą arkliu, 
3 poras jaueziu, sėdavo 15 
varszaųsku rugiu ir atlikinėjo 
iri dvaru baudžiava 12 dienu 
ant nedėlios, dėlto gi laike du 
bernus, du pusbernius 
slūgines.

buvo turtin-
Juozas Ko

ir dvi 
vaiku

— Norecze pas tamsta tar
nyste gaut...

— O isz kur esi ?
— Isz ana pus Vislos.
— O kas tave in ežia atgu-

kaip asz 
tai ir buvau 
tias, net su pjautuvu sau ran
ka perpjoviau.

Ne vienas teip nesirūpino 
kaip Marijona, T ? 
Antanui ant žaizdos vortin
klius, girdėjo, jog jam net szir- 
dis isz kanezios plake.

Praėjo dvi nedėlios, Anta
nas jau pasveiko ir Ii epe jam 

nes ar ta

kaip Marijona, 
ant

ba kaip dėjo

užleido — vos
* ij

pjaut, tuojaus 
perpjovė ir ka.

i .1° •
Pas mus niekai • sžimet 

mano gaspado- 
numire, tai 

kitas papirko ūkia, ba naszle 
nieką nugalėjo veikti; tai man 
niekas nepasiliko, kaip tik tu
rėjau eiti jeszkot sau sluzbos ir 
užtai atvykau in jusu kaima.

— Kaip vadiniesi 1
—Antanas Peilnkas.

— Ar moki art, pjaut?...
—Asz dar ne daug ariau o 

ir dalgi ne kiek eziupinejau.
—. Tokis vyrukas užaugai, 

o darbo nemoki! Tau butu ge- 
riansei dvait už antrininku.

— Nenoriu in d vara — asz 
in kaima, idant darbu 

iszmokt, ir volei pas

gA’venimas...
rius per Jurginius

jog sau teip i a i šiai

Isz kur kvąraba jnja atnesze,
“ Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem P

Kūdikiai mėgsta Jį t 
Jie prašo dauginusi

papratimus, idant galėtu jiems 
but kame nors pagialboja, jai
gu kada tarp ju apsigyventu 
— ir su tai mislia nusidavė in 
kaima, kad tarpe ju pagyvent; 
gavosi pas viena dora ūkinin
ką; nes jam ten negerai pasi
veda, ir kas — pamilejo pato
gu to ūkininko dūktore ir da
bar datyre rupesties, ba neži
no kaip pradėt jiai pasakyt 
jog jis ja myli, o “ 
mirs jei savo meilia, turėtu isz- 
pažint, jog no yra 'mužiku, tik
tai turtingu ponnieziu, o per 
tai viską del saves pagadintu, 
ba patogu mergina ponaioziui 
netikėtu, 
to .^akai ?

— Asz pirmiausei pasaky
siu, jog tavo, Antanai, laikau 
už kitoki žmogų ir ne esi muži
ku, kaip pats savo statai, ba 
mužikas teip nepataikytu pa
sakyt, kaip tu dabar kalbėjai; 
o apie ta tavo pasaka, tai norė
tai! iszgirst kaip pasibaigs^

— Matai Mariuk, pabaiga 
pasakos nuo patogios morgai-

Kokia tu duodi 
tai merginai rodą?

— Asz tokia duodu rodą: 
kad man tokis ponaitis pasi
suktu, tai jam »■ pasakytai), jog 
nieko nenaudos, ba del tokio 
szlokto, szlektu ir dukteres, o 
ne kaimo mergaites.

— Nes klausyk, Mariuk, o 
jaigu toji mergina nežino, jog 
tai turtingas ponaitis?

— Kodėl negali žinot? tno- 
jaus kitaip apsieina ir kitaip 
Iszrodo; ar tu Antanai misliji, 
jog kaip tik pas mus atėjai, asz 
ne pažinau, jog tu no isz kai
mo?

■’1

jis atdengda-

Ka tu, Marink J ant

Kodėl ant pliniu ne nunesze.
Taigi, deszimts moterėliu už

tikau, 
Visas davadnas radau, 

Tiktai vienos liežuvis ilgas, 
Nes tegul jia ten galas.

Daug blogo liežuvis padare, 
Kaip žiotis savo atidaro. 

Be to, da tris yra, 
Ka mėgsta munszaino ir byra 

Jaigu namie ne turi, 
Tai iszejus in ka iusižiuri 

Szartke kad kvoteriuka duotu 
Arba aluezio užfundvtvi.

Kada jau akis užsipylė 
Tada bola — drain, 

Dorybes ne sarmatos netenka, 
Kaip kiaule in purvina slenka 

In griekus, 
Ir visokius niekus. 
Pavirsta in nieku,

Dales drabužio antkelio 
palieka, 

O jaigu vyras namon vadina, 
Tai už advert jos užsikabina 

O jaigu karta

drabužio

tos priguli.

tikau

1

J

J 

suužtraukė 
staiga,

isztrūksta savo vyro ir 
szoka per Įauga, 

In vidų kad girksznoti, 
Bile vyrui patukus neduoti.

Tai

Ne viena atėjus padaro szkada

Net ir mažyčiui Žino, kad

BAMBINO
yra goriausia gyduolč visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuoHU nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį j

apmokčtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New Vorfc Oty

lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.‘
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TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
Per LTBAVA arba HAMBURGĄ — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena 

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
” JULY 6

” BIRŽ. 22 | “LITUANIA” 22 Liepos 
Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

“ LITUANIA 
“ESTONIA

> 9 BIRŽ. 1 I“ POLONIA 
BIRŽ. 22

i.szsipagyriojus užmokei: 
žada

Nelaimingos rūteles esate, 
Netrukus stenėsite,

Nes užbonas lyg tol vandeni 
neszioje, 

Kol ąsos nepoteriuoja.
Su jumis ir teip bus, 

Kaip kauluota mirtis pribus.

O

~ ~Tsei»es~^., _

f/ Ar Ju» 
NAUDOKITE , 
Ar Jum* Galvot OĄ 
NAUDOKITE 
Ar JipH Plauk 
Naudokite

Ar Jus Norite AptauJ,

plaukų gražiai* ir tankiai*

Kaidun* Ptetakarvo* ? 

oĄ biisiti ? 

si 3Uaka?

NAUDOKITE
i Savo į ‘ '

NAUDOKITE

F

prapjaut akselio;
Antano kas apkerėjo, ar Die
vas koronia 
pradėjo akseli 

: baisiai ranka
tik sau dvieju pirsztu nenn- 
pjove.

— Tu, Antanuk, ne in gera 
laika pribuvai — tarė Kopūs
tas — tu, kaip pasirodo, jokio 
darbo nemoki ?

— Del Dievo szvento? kas 
tai per nelaime! — tarė gaspa- 
dine. — Kur po kvarabu akis 
turėjai,
pirszta perskriodei ?

— Kibą reikia 
pas iižadetoja -— .pridūrė 
pustas — kitokios rodos mira.

— Teveli, — tarė Marijona 
isz baimes
dama — ar negeriaus Intu 
kad fiargabent kraujo leidi.

— Perpraszou jus visus ~- 
pratare Antanas — jog tiek 
padariau jums ergelio; nes kad 
esate toki geri, tai pargaben
kite daktaro, asz užmokėsiu 
da k t aini ir už padvada.

— Ka tu vaike mokėsi — 
atkirto Kopūstas — tai mano 
dalykas ir ergelis; reikia tuom 
laik nždetie duonos su drus
ka; o tu, Mariuk, pasakykie 
Jurgftii, tegul pakinko žili ir 
juodbėri ir greieziansiai sku
bina pas daktaro,

nusiunst
Ko-

uo» ?

ir gailesties drėbė 
negeriaus

DAKTARAS SALM

Ui lai tymui

noriu 
galecziau 
jus dirbt' už valgi, ne kaip dva
re už ^geriausia užmokesti.

— Tai už valgi nori būtie, 
o kas tau duos drabuži?

— Man sermėga užtenka 
ant visu 
rubliu po savo dedei 
maluninku; 
nėr bėdos.

— Geras isz tavęs vyruks, 
kad tiek turėdamas nori isz
mokt darbo. Jaigu teip jau pas 
mane nori, tai gali but; nes ar uždengia sedynia. 
turi nuo savo vaito laiszka 1

— Turiu.
— Jaigu teip, tai gerai; o 

kaip netingėsi ir darbu pra-
atsiras ir alga, ba 110- 

szimta rubliu, tai

sermėga
metu, o ir turiu 100 

, ka buvo 
su pinigais

— Ir už ka mane laikai ?
— Asz misliju... tikrai ne

žinau ka mislyt; asz tiktai ži
nau, jog neesi isz kaimo, ir jau 
senei sakiau motinėlei, kad tau 
geresni duotu valgi.

O ka motinėlė pasako?
Motinėlė nuėjo pas te- 

ir ta pati pasakė, ka asz
sakiau.

— O ka ant to pasakė tavo 
tėtulis?

Užlaikymui ^«fvo» odo« tvaikai ir Kariai 
NA.U DOKITENA U DOMITE

1*'

veli
man

moksi,
rint ir turi
nenoriu, kad pas mane už dyka
dirbtu. -

— Apie tai rasimo tolinus, 
tik noretau žinot, kokisdaba r 

pas jus darbas.
— Atsilsėk

beje: tegul

Buvusia vietų Dr.
IT^rmany.

MJ South Mulu St.
Mahatioy City, Pa.
Atydaryta Panedell,

Utaruiuke ir 
Soredoj.

Valandos: 11 ryte 
Iki 7 vakare.

Rodą Ir egzaminą- 
vojlmns dykai.

v
' Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 

iŠ iAdirbčju per pafitę. už 75c. bonka. f *:
,F. AD. RICHTER & CO.

3rd Ave. A 35th St. Brooklyn. N. Y.

il
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Silpni, liguoti ir nervoti žmones
XREIPKITES IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODJ

• k

IR GYDIMĄ PER NAUJAUSIA IR GERIAUSIA BUDA ; 
Alano pasekme kaipo specialistas, paeina nuo to kad tuoju!

Isz ketverto v«m.n, 
vienas ant kares pražuvo, an
tras likos kunigu, treczias na- 
mien tėvui visame buvo pa- 
gialboj, o vienatine dukrele — 
Marijona, 
kaime, kuria 
kaktoje, o ve ir buvo mokinta, 
ba per kelis motus pas varga- 
mistra mokinosi.

Marinka buvo 
nendre, balta, kaip lelijo, vei
delis skaistus, kaip rože, o už 
molinu akucziu rodos kibirk- 
sztes birejo, ne viena isz kaimo 
motore negalėjo patogumu su 
jaja suilygint; norint bemukai 
kalbėjo, jog 
darbo pei* silpnos, vienok kož- 
nas dūsavo,

Ir ekanomas 
dvaro apie Mariuką tupinėjo. 
Kaime kalbėjo, jog Kopūstas 
girioje užkasė pinigus;
ko jo nekurie, jog mate kaip 
dvi sietuvos pinigu ant saules 
džiovino ir, jog turi daugybe 
auksiniu pinigu; o tai vis žmo-» 
nin iszmislas, ba tiktai turėjo

parti išlijo.

visampatogiausia 
sergėjo kaip aki

mikli, kaip

jos rankos prie

kada tik apie ja 
isz

szne-

sau iki ryto
jaus, juk phimspjai kelias ini- 
lias ir turi apsipažint su žmo
nėmis ir kaimu. Eisiva pas 
vaitu, o paskui paezestavosiu 
tave gerai, An t anoj i, 
kvatierka, idant ne sakytumėt 
jog tave su vandenin isz sauli
nio priėmiau.

Ant pi et sugryžo su Antanu 
Kopūstas namon ir pasakius.

jog Antanas bbs
, sėdo 

drauge''su szeimyna prie vieno ‘ 
bliudo; ta diena buvo puikus 
pietus — žirnini su krnsztienia 
ir szviežia kiauliena 
niai blvnai.

— Kode! Antanai teip ma
žai valgai? — paklausė gaspa- 
dine Agnieszka, — ar nepatin
ka tau musu valgis?

— Patinka! tiktai, matote, 
tokis mano būdas, jog ne nž- 
daug valgau ir meldžiu, idant 
ant manės nežiuretumet. .

— , Kur-gi

kaimu.

su pus-
7

savo paežiai, 
pas juos už pusberni

ir bulvi-

— paklausė

n ežiu re t, jaigu 
už tave dau-

—■

mus Marijona 
ginus suvalgo, o da tiek kelio 
padarei.’

— Ncshiipinkite apie ma
ne, jau asz isz bado nenumir
siu.

Marinka iszbego iszpildytic 
tėvo prisakima; Jurgis netru
kus pakinkė arklius — ir in 
kelias adinas parvežex daktaro.

Žinoma, jog daktaras Anta
no opžinrejo, o Kopūstai už
mokėjo ir, kaip priguli, prižiū
rėjo, per ka in 8 dienas Anta
nas nejautė skaudulio, ba ant 
gero jau pradėjo gytie. Devin
ta diena sėdo lauke ant zovel- 
nes, mislesia praskendes, kad 
tame sztai grįždama isz daržo 
Marijona paklausė: p

— A r ga l * perv y n i ot i e* ra 
ka? ar dar skauda?

— Skauda, nes jau ne ran-

i j*n
4> k* < I

ka.

va ?
O ka tau skauda ? ar gal

— Mariuk! ųe 
szirdi man skauda.

— Tai gal isz rupesties, jog 
tave nelaime patiko?

— Seskie szale 
kalbekie su manim, 
szirdi nustos skaudet.

— Jaigu mano kalbėjimas 
turėtu tau pagelbėt, tai asz ir 
per visa diena gatava su tavim 
kalbėt.

— Mariuk! 
lengvinsi,

galva, nes;

manos ir 
tai mali

isz tikro pa
lengvinsi, tiktai seskie szale 
manos, o asz tau papasakosiu 
sakme.

Marijona
nas, žiūrėdamas in jos molinas 
akutes teip prakalbėjo:

— Anoj pnsoj Vislos yra 
bagotas ponas...

— O ar patogus? 
trauke Marijona.

i

Tolinus bus.

»
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J BALTRUVIENE

sunkumai

kronisz-

I 1 ■ į

SekCnAlos lygos iszgydonrt trumpąjį 
laike ir BUleikiamc tuojaus palengvi 
hima; • „1
ASTHMA—arba dusuliH.
ant krutipCH, sunkus atsidūsėjimas ii 
panaszus ligas.
BRONCHITIS—sunkus kosulls, skau
smas krutinėjo, trolis ant vogos. 
KRAUJO LIGOS—Scrofula, 
kas užtrucinimas kraujo.
KATARAS—pasekme tosios ligos yra 
gerai Žinoma, todėl ežia neatkarto- 
jame, 
NEDAGIRDEJTMAS—dalinis 
siszkas, teipgi ligas ausies.
[TROTIS APETITO—ir panaszas Ilgiu 
1 vlduru.
GOITRE—pasldidinlmas kaklo giles. 
SZIRDIES LIGAS—Skausmas peczuo- 
se, isztinimas kojų, taukus szlapumas. 
KEPENŲ LIGAS—Skausmas szuonosc, 

Įneczista oda, Ir abelnas nesmagumas, 
i VYRU LIGAS—Visokios vyru priva
tines ligas. ; ■ - 
RUMATIZMAS—Sausgelo, kaulu ger 
liinu ir tj. kur gyduole ar daktarai 

'sako kad neiszgydomu.
[OLOS LIGAS—Iszherimal, papuczkaf, 
ir panaszos ligos.

Daktaro Salm kinio apgarsinimas 
ežia patalpitas, parandavojo seno dak
taro Hermany ofisu, 56 S. Main St. 
^lahanoy City, Pa. apie naujus metus. 
Liguoti žmonis tegul atsilanko pas jin, 
nes turi didėle pasekme ir nieko ne

Jame.
ar vi-

kur gyduole ar daktarai

atsisėdo, o Anta- ,

por-'

Ąr žinai, Mariuk, jog in 
mane panaszus...

Mariuku nusiszipsojo.
— Szitęi, tas ponaitis isz 

jaunu dienu augo dideliam 
mieste, o suvis nepažinojo

— Tegul Dievas myli, jai
gu kas pfis pins turėtu isz bado 
numirt. ’• z

— styfarjuk! .pakavokio del 
Antano tuos blynus, gal ant 
vakaideh0siižsipiftnis.

NuBlcįyvijo Kopūstas ant ry
tojaus nemažai, kada Antanu juos reikia guodot ir myiei, už 
iszsivbdė 'buitie — nemokėjo 
nei pėdo paleistie nei su spra
geliu szvituot, ba netrukus su 
buožia kakta htau-

o suvis nepažinojo 
kaimu • ir dabar, kada tai ko
kioj knigoj iszskaite, jog kai- 

žmones yra denis ir, jogmo

Jaigu

Katra mergina veidus kvar- 
huoje,

Tokios ,jok is vyras ųepasida- 
bojo, 

O jaigu karezemoje balių daro.
Tai rodos kipszas mergucziu ' 

privaro, 
Ir vaikai meto su akmenais, 

O tąnkiause ii* su purvais 
Visur randasi tokiu*mergucziu,

Ka padaro juokus del angį i- 
kucziu, 

lietuvaites teip ilgai 
'darys,

Tai dzievaž in kaili aplaikys 
Jau tos Konektines, 
Tai szirdeles ne kas, 

Ten jau kaip niekados, 
Kaip kur tiktai merginos geros š.

• • •

Pažinau misiute su molina 
jakutia, 

Su labai gera szirdelia, 
Tai ne dabar nesusivaldo, 

Po visas pabulkes iszsibaldo.
In karezemu sau trauke, . 

Stovėdama prie baro riaukė, 
Ir da praszo Vincai užfundyk, 
Del manes szirdžiuk nepavidek 

Kaip nuo tavęs gerbiu, ; 
kTai kitiem sarmata padarysiu, 

Ba nuo j uju nepraszysiu.
rutelia su savo 

szposais,
Pasiliauk

V
Ba tas nesiseka su vyrais,

I

iszsivbdė Įcultie sigeide tada areziaus pažint 
tuos žmonis ir ju rankas, isz 
kuriu procios pats gyvena 
užsigeidė tarp ju gyvent, su

tuos žmonis i 
kuriu procios pats gyvena V • • *1 J • ’ . *

300 auksinu, kuriuos karojo f ju apsiliejo ir puolė ant gren-! jeis dirbt, dasiekt ju klaidas ir

Namie sėdėk nesivalkiok, 
Skaityk ir giesmeles pagiedok 

ft ft ft
. Viena moterėlė andai szhnkė

' ”■ Vaje! -?-
' Pribuvo poni Baltruviene!

‘k Vaje!

I4
Jeigu čeaf

atrandu teisinga priežastį juso ligos.
Mano ekzamlDavojlnjH.s yra pase' 

m i ilgas ir mokslingas.
silpni, nervuoti, MgUOtl, ne darykit! 
klaidos ka kiti daro, ateikite pas mani 
ypatiszkai ir paajaptal pasikalbėsimi 
T nuirti nrn nnvAtlnrra *įraukti pra pavojinga. j

Visos kronlszkoa' ligos yra paaell 
ndngal gydomi per ■ mot*.

kalara aosFturite užkirte] ima.dėtoji ma, katare nosies 
vidurio ar Inkstu, kepe«

DAKTARAS I. (V. H0DGENS
Specialistas užsisenejushi Ir kroniszku

i Ilgu. Praktikavęs didžiausiose 
ligonbutese Philadelphia.

ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais yra liga kuria kožnas 
mainieris bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti jeszkoti pagalbos, kolei ne 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti 
(Urbia, Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GYDIME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES , i
Ofisus valandos 0 ryte lig 8 vakare. Nedeliomls 10 ryte lig 2 popiet, 

Ant vyrsziaus Cbestus Drapanų Szto ro. Duris isz des zines puses. 2 florai

gerkles, 
netvarka, nervuoti, Musllpnejima, 41 
Mill, runas, pūsles Ir sxlapuiao ligai 
kreipkitės pas mane nepaisant koMftl 
padėjime f sate. Dang U*n istgydyl 
ka kiti daktarai atsisakė gydyti.

PILES, arba iszsikiszusia Žamukl 
iszgydyta ant visados. Daug tmeo^ 
serga szlta liga ir kvnezia neiszpafll 
kyta skausmo, ir kitokias panama 
ligas bijodami operacijos ar pjaaatfni 
bet linknina bus žinoti lokiams tnM 
nems kad asz tokias ligas gydau b 
peilo ir skausmingu oporačlju.

NERYISZKOS DIGOS 
paeina t roti s minties,

ft 
nuo kuri 

sUpnr-----
neramumas, nemiagis, atoka encr 
jos ir teip toliaus jisaindond po |TT1 
tanclja. Reda Ir BlapUagM 
bčjimas DYKAI.

60 South Main Street. Wilkes-Barre, PiImu už rodą ir pasikalbėjimu.

I
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Nuga-Tone
•tlmulatea and 
strengthens 
the vital pow
ers. It i s a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re* 
etorative agents, 
that has the high

/. <1 approval of Med-
v I leal Science.■ * r
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Jūsų Silpni Nervai, Skystas 
ft Kraujas ir Nusilpnėjimas 

. Kūno reikalauja 

Nuga-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 
Stiprius,

• Nėra kitą gyduolą lygiu Nuga-Tone, nei vienos “nėra taip geros“ nei vienos neduoda 
tokių ręąulthtų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra 

geriausių pasauly j 'gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonis gydulės ui vieną kainą.
Nuąa’Tone turi savyje daug Bosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. T w w 

nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugtie« gyvenimo, 
i’2 ____ *____ .-LL*._________ _____ J, <v - *“ ‘

Pradėk šiaiMlien gretinti aavo nervų sistemą i stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone. 
iųs greitai pamatysite savo ąenajų sveikatą, r*’; ‘

aip naujas žmogus ir galiate diiaugties gyvenimu
Nugu-Toho sustipriAu ir stimulioja visus reikalingus kūno o

i. i - Suteikia apetitą, pataiso virškinimą, _
grobų, sųtąiso cirkuliaciją, pvftŠahna gleives nuo lietuvio, prašalina nemataftų 
uulinu skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasut ir

* K MA A M. .A A. 1 - w « a. « * * .*1 K I * * t »A # Ak t • an -4 A » k 1 ■ ŠL C- • La * A La 1 t

Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.
I

sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, Kurios yra variuojamos ir rekomenduoja mot

Nuąa-Tone turi savyje daug Bosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Re stipriu 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir dfiauffties.gyvenįinu. 
Kiekvienu dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybe jo gyvenime ir veikime. 
Pradek šiandien grąžinti aavo nervų sistemą i stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone, 
iųs greitai pamatysite savo ąenują sveikatą, stiprumą ir energiją sugrjttant. Jus pajausite 

aip naujas žmogus ir galėta te diiaugties gyvenimu įsnauja,
. ’ , irganus—Čirdi, skilvi, grobM,

Suteikia perų apetitą, pataiso vTiikinima: duoda gerą miegą, regultoja '
* * —* 1 1 ‘— ----  * nuvio, prašalina nemataftų

i|> i*ti . aiiuuucji**i44, 15>*•**'*• *** ,

IMinašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet uŽsisakykit Nuga-Tbae 
du*
MUSŲ ABSOLIUTE GVARANCIJA. Kaina ui Nuga*Tcne yra St 60 

ui buteli pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši buteliai ui fc&XX). Imk 
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu iųs nebūsit ulganėdint&s pa- 
sėkmėmis, sngralmkit likusias gyduoles ten Kur pirkote ir atsiimkit savo 1

kepenis, inkštus jr tt.
mis—ikirdi, slilvj, grota**.

A

turtinimo i 
kvapų, pm:

tuojau-
ui buteli pilsiu viliam menesiui gydyti c s, orrba šeši buteliui ui S&XMK Imk

pinigus tuojau, Jus matote, kad jus neludotc nei cento. Mes uš tai at
sakome. Nuga-Tone pankuodamas visuose geruose aptiekuosc tomis pačio-
mis stygomis ir gvurantija.

Prisųsk Sį Kuponą Šiandien
J

NATIONAL LABORATORY, L802

Gerbiamieji:—Čin rasite $

persiuntimų, apmoktu, ...L

I •ItSSSStS*

Vardas..

Adrs»««

5J7 So. Dearborn St., Chicage.• 

.ui kq malonėkit prisiųsti man 

.. butelį Nuga-Tone.

i
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DAKTARAS W. BURKE
' . LIETUVIS
418 W. Market St. Pottsville

- -■—■M

Su visoms Ilgoms priims, nno
- valandos Iki 10 valanda įsa ryto,

1 Iki B vai popiet. 6 iki 8 vakare.

'Žinios Vietines neužilgio 
nes -senei

1

t

Nedėliojo pripuola szvon
ios Traices.

— Pottsvilles sūdo randasi 
dovinius moteriszke.s

Nedėliojo laikys
lenkiszkoje

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėliui pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelbinlnko 
mete re. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Boll Telefonas No. 149.

VALGYKIT GEOHGES
Ice Cream ir Kendes

❖ ❖ •>
Geriausio padirbimo visam

Schuylkill Paviete
HARRY GEORGES

24 W. Centre Street.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu lalvakortca 
kompanijų nuatatytams kainoms. 
Parūpinu pn-szportua keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai lr pigiai.
ii zyk lt e apfė kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokito:

V. Lapinskas
601 W, Mahanoy A ve. 

Mahanoy City, Pa.

Ra-

4

TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.
,w.

'**</*?-'*

.^9
.. i uMi>«fci ■ K* »

PIRMUTINIS I.IETUVISZKAfl 
URAB0RIŪ9 MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kūnas numirusiu, Panamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus do) 
laldotuvlu, krlksztlnlu, Teselllju, past 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtua ir tt 
B2O W. Centre 8L Mabanoy City. Pa

Merginu balbcrlti bzapac 
Unlojs prekes tiktai Pra- 
szom. Telpgl iszmoklname 
vyrus Ir merginas balbo-(*A 
riautl Neužinlrszklte nu- 
maro. Netoli Union R. IL 
ptacljbc.

1202 Pen n Avė.
5. Koasokoftm 

Plttuhnrirh.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS 

Barusiu Daktaras Karlnaeneje.
flYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
U lig 2 popiet. 8 lig 9 vakare I

Telefonas—Bell 359 R. |
113 E. Coal St. Shenandoah j

UNION 
f NATIONAL i 

BANK 
MAHANOY 

CITY -A

v 
f

CapiUl Block S12M0MC
Ssrplsa A Profits MB038M8

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suose, nepaisant'ar atneszal 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jas turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 vaL 
ryte lig B vai. popiet, Subato* 
mis 9 ryte lig j B vaL

H BALL, Prezidentas
f. J. NOONAN. Vlco-Prea, >
J. E. FERGUSON, Kasteriu.

- ' —    —————r ■ — 
MAUJAB ISZRADfMAS PLAUKAIS.

Dekadoje % milijono žmonis ®f 
paikus plaukus, o teip-gl sulaflte puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta lazpiioluslu, atauga tankus plau
kai: O varan ty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. Rašky
kite Das: Drs. BnmdsM CotmeUM*

(Įžiurtus.
primi- 

bažnyczioje 
naujei iszventytas kun. 
das Velauckas.

— Naujos ]_ ‘ ‘ 
miesto, Vulkani ir Bukmautes 
likos atidarytos del automobi
liu ir vežimu. Neužilgo Ims ati
darytas ir tolinus.
• — Tula Filadelfijos 
panije užpirko kariszkos mė
sos nuo valdžios už penkis mi
lijonus doleriu, kuria ketina 
pardavinot czionaitineje aplin
kinėje. Geriause apsisaugot

eije

* *

Alfre-

plentas terp

kom-

Geri n use 
nuo tokios mesutes.

— Jonas Nauckunas ir An
tanas Kaliesius 
Najorka

Poni Baltruviene 
pribus in Westville, 
jau buvo, o bobelkos truputi 
jau paszelo, todėl veikos jiaises 
truputi vela apmalszyt. ()j mo
terėlės Ink aut, ba koezelas bus 
darbe. — “ rz°

SESULEI — RŪTELEI.

Patarimai ir pamokinimai mu-
su mergaitėms.

Kuinas.
Kad rengsies teketi.

Sakiau tau, sesnle-rutel$?,";jog

*****■ ■ ■ .............**> ... ........1

iszliksi nenusitvilkiusi; lysda- 
ma in ei’szkietyna neiszliksi 
nesusizeidusi; pa,aikydama-gi 
pažinti su tokiu jaunikiu, ne
iszliksi nesusitepusi... Kiek isz 
to rupesties, kiek szirdies 
skausmo tėveliams! Mergaite 
nupuola ir verkia...'Verkia ne,-> 
kaltybe praradusi... verkia net 
senatvėj, net ant mirties pata* 
lo verkia! Taip žūva brangiau
sias turtas, kaip turtas jūreivio 
audringųjų juriu bangose!... 
Ar viena mergaite tai yra isz- 
tyrusi? “Vai, ka

neviena 
gražiausias v ci.mn.up, 

mano tikriausioji laipie! Regė
jau juk prapulti, 
kritau! Klausiau meiliojo žo
džio... tikėjau... ir va, atėjo ne
laime! Duokis, sesule-rutele, 
pamokoma! Vengk to viso, kas 
in nuopuoli veda! Tavo nupuo
lusi uju .draugiu 
aszaros 
sulaiko! Tos aszaros karezios... 
jos teka ilgai... 
mergaites dalis 
priesz žmones 
žemiszkos laimes.
atsiminimas lydi ja per kiaura 
amželi! Net ant mirties patalo 
atsinaujina szirdies sopulys ir 
paežį a mirti sunkesne padaro...

to rupesties,

' u

iv}v
> *

Saugi vietai,ir mergyste ir moteryste eina 
isz Dieyo; jog Dievas.no visus 
moterystei! paszaukos, bet ne 
visus ir mergysteh: Dievui rei
kia ir tokiu ir anokiu.

Tu turi palinkima teketi. Ta- 
ir nuodemklausis 

jog tas palinkimas

Chicago. — Jonas Jambrazi- 
kas, kuris gyveno po numeriu 
1250 N. Wood gat., užvakar ta
po paszautas savo sumins Juo-1 
zuko. Jojo Juozukas dar tik 
szesziolikos metu, bet jau susi
draugavęs su kampinius drau
gais. Nelabai senai .Juozukas 
buvo aresztuotas už revolverio 
nesziojimo. Tuomet tėvas isz- 
inelde sunui laisve. Ir nedelioj, 
kuomet jo tėvas norėjo ji parsi
vesti namo nuo isztvirkeliu 
szaikos, Juozukas paleido szu- 
vi in savo tęva ir perszove koja 
Daktaras sako buk Jambrozi- 
kas paliksias raiszas visam am
žiui. Bet gi tėvas ir dabar pra- 
szo policijos, kad nebaustu jo 
sūnaus už tai.

— Kas menesi s Chicaga ir 
apylinkes apleidžia apie 2,000 
žmonių. Tai .svetimszaliai. Jie 
keliauja Europon.

Tokiu žinių paduoda federa- 
lis biuras, kuris iszrenka nuo 
iszkeliaujancziu taksas (mo
kestis) prigulinezias Suv. Vals
tijoms nuo visu tu, kurie nema
no Amerikoje apsigyveni.

Milžiniszkas cirkusas pribus in 
Wilkes-Barre. >

jyveno po numeriu

Jusu»
vo tėveliai 
sako tau,
— tai pasza ūkimo i u ta luomą 
nurodymas. Kas tau darvti ?

Pirmu pirmiausia turi rū
pestingai isztirti, kam atiduo
si szirdi ir ranka? Nuo to isz- 
tyrimo priklauso tavo likimas 
nevien pasaulyj, 
natvej. Jei apsiriksi pirkdama 

arba jei tave žyde- 
beregint nuneszi 
, atgal atiduoti... 

bet ežia ne skepetaite — nebe- 
nuneszi... kunigas tave suriszo, 
o jokia 
nors aszaru 
Iki 
prie kojos aknieni!

Ta i-gi isztirk, 
kas do vienas tas jaunikaitis, 
kurs jeszko tavo 
rankos? Ai* jis tikintis, ar jis 
geras katalikas. Jei in ta klau
sima reikia ne atsakyti, stumk 
jin szalin, nors nežinau kaip 
jis tau tiktu; nes su juo laimin
ga nebusi! Szimla kartu geriau 
netekėti, nekaip 
vyru, kurs neturi tikėjimo, ku
riam ne po i___ __  . ...........
bažnvežios 
mas.

Vien tik tikėjimas tepakelia 
szeimynini gyvenifna, ant szei
mynos Dievo palaima traukia 
padeda jai perkošti ir sunkiau
sius laikus... Kad vvras ir mo
tore myli Dievą, tad ir Dievas 
juos myli ir sergsti... Kaip 
liūdna.

tyrusi ?
vaitojariau” 

mano

asz padiu 
, “žuvo 

vainikas

o vienok in-

bet ir amži-

Pinigams
Investikite savo sutaupytus

pinigus in Preferred Stock’a

■i I

X

skepetaite, 
lis apgavo, nelaime ir

te tave nuo nuopuolio
iszvažinvo in

ant laivokur
Kronland ir plauks in tevynia, 

buris pažinstamuju 
vėlindami

sės apkeisti, arba

Dydelis 
palidejo 
laimingos keliones.

Kasi klos

keleivius

ketina dirbti 
’gerai' per menesi June nes 
kompanijos turi daug užkalbi
nimu ne tik czionais 
užmari. Tame 
prastai kasikius 
bet
Sziadien kasikiu

laiko o žmonių 
be darbo

randasi 
ir ne turi

bet ir in 
menesije pa
dirba mažai, 

sziinet dirbs be paliovos, 
aplinkinesia

geriausi darbai ir uždarbei, nes 
fabrikai konia visur dirba tik 
puse 
milijonai
ka valgyt.

— Reikalinga 
prižiūrėti daktaro ofisą. Atsi- 
szaukito Pa node liję tarpe 1 ir 
5 valandas popiet. Dr. Salin 56 
Si Main St.

mergina

. .. - - - -   - -

SHENANDOAH, PA.

ryta su pa
lui žn v- e

Villens Ramanauckas isz 
Brotvnsville, mirė nedėlios rvta 
sirgdamas nuo kokio tai laiko. 
Velionis paliko motore Agniesz 
ka (Galiniuto) du sūnūs, viena 
dukteria ir seseria. Laidotuves 
atsibuvo seredos
maldoms lietuviszkoje 
ežioje.

— ' Kuzis* Btinonis is’Z Bur
lington, N. J. lankosi pas gimi
nes ir pažinstamus Mahanoju- 
je, Shenandore ir New Phila
delphia. p. Banonis jau tris 
metai kaip gyvena Burlingto- 
ne, priesz tai iszgyvcno 16 mo
tu Shenandoah.

J aigu t m ite koki ergeli 
su savo sveikatelia, tai tiesiog

, oejkite in Kazuno aptieka 
jums aptiekoris Kazunas duos 
rodą visame ir gausite geriau
siu gyduolių ant visokiu ligų.

Beaver Falls, Pa. — Nepri
gulinti prie jokiu organizaci
jų arba draugija, meldžiame 
kreiptis prie 247 kuopos S. L.

Susirinki- 
pirma Ne-

A. Woodlawn, Pa. 
mai atsibuna kas 
deldieni menesio. Galima pri- 
siraszyti ypatiszkai arba per 
laiszka. Kreipkitės ant adreso 
J. Pleczkaitis, 
Woodlawn, Pa.

140 First Avė.

M žmonių randa

vo! is.

norą. Turime savo svetainių

Sheboygan, Wis. — Darbai 
czionais ejna pamaželi, o priek 
tam kampanijos numusze 15 
lyg 20 procento nuo mokescziu, 
dirbame tik 4 ir 5 dienas ant 
sanvaites. Isz kitur pribuvu
siems ant uždarbiu sunku gau
ti darbus. Dau 
si be darbo.

Lietuviu czion pusėtinas bn- 
Tnrime savo parapije 

kurioje klebonauje kun. Dail- 
.’ 3 

paszelpines draugystes, kurios
sutinka ir auga pusėtinai, kai
po ir moterių draugija. Randa
si kelios kuopeles jaunumenes 
kurio užsiyma gerais darbais 
rengdami visokius vakarėlius, 
dirba del labo parapijos ir tė
vynes, bet liūdna, kad terp ju
ju mažas sutikimas, hes vieni 
kitus tankei apszmeiže4 laik- 
raszcziuose per ka mums west- 
viliocziams labai nesmagu ir 
geda. Yra czion ir tokiu mote
rėliu kurios varo munszaine be 
jokios baimes, bet kaip girdėt, 
tai palicijo turi pravardes susi- 
rasze ir padarys apt juju abla- ■* . k *Jl. i .

ei rkūsas pasau-Didžiausis
lyje, Ringling Bros, ir Barnum 
& Bai ley, atlankys Wilkes- 
Barre, Subatoj 28 Mojaus, kur 
rodys du perstatinius popiet ir 
vakare. Apricz szinitai viso
kiu žvėrių, szitame cirkuse 
teipgi rodo visokiu^ komedijas 
suvirsz 600 vyru ir moterų ak
toriai ir arti 100 juokdariu.
_____________________ (M. 24)

Geras namas ant pardavimo.

Tinkamas ant biznio ir gy
venimo po No. 52<S ii* 530 \V. 
Centre nliczios, ant penkių• fa- 
mi Iijn ir dydelis 
pėdos ploczio, 
vietoi. i

Joną Traškančia
907 E. Pine Str., 
Mahanoy City, Pa.

skiepas, 32 
125 ilgio, geroj 

Atsiszaukite pas:
geroi

(t.j.31)

Parsiduoda galiūnas su namais 
prie Pottsvilles sūdo.

a
Skersai sūdo parsiduoda ge- 

saliunas su namais po No. 
2nd. Street. 

Prežastis pardavimo yra ,sena-

ras
424 ir 426 North

t ve ir apleidimas miesto. Puiki 
vieta, nes daugelis Lietuviu su
važiuoju- in suda su visokeis 
reikalais. Atsiszaukite tuojaus 
pas locnininka.

V. Czvžauckas,
424 -426 N. 2nd. St.

(t.j.l.) Pottsville, Pa.

Dr. E. W. STOUT
DENTISTAS

Atydare savo oli.sa Hagenbuch 
i name. 103 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.
Valandos: 8 iki 5 popiet. 

7 iki 8 vakare.

Chas. S. Parmley
REAL ESTATE AGENT.

NOTARY PUBLIC.
Jeigu norite pirkti ar parduoti 
namus, mes galime jumis pa
tarnauti,..Randavojame namus, 
kole^tavojame randas ir t.t.
238 W.Centre St. Mahanoy City

Kvailis turėjo
Erne jis tuom peiliu pjauti vi-

103 W. Centre St.

gera peili.

ni. Peilis nepjauna. — Niekai 
— sako — peilis. Erne pjaut 
putra. Patrauko syki, patrau
ko kita, nieko nežymu. — Et 
jau gana, peilis nepjauna ne 
putros — ir numėtė kvailis ge
ra ppili.

LIETUVISZKAS 
SAPNINYKAS 

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kašztus. Prisiuskit 
75c. o tuo jaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W, D. BOCZKOWSKI-CO 
•• * w * VAYY AYmvr *•• A W A IYAW9 AYmtr • I

galybe nebeatrisz... 
juras iszlietumei! 

m i rėžia i prisiriszai sau

Nupuolusios
— tai geda 

ir praradimas
Nupuolimo

t

Pennsylvania 
Power & Light Co. 
Pramone kurios reikalingume* 

yra pastovu**

sesule-rutele y

szirdies ir

susiriszti su

Dar vienas daiktas. Perszas 
tau jaunikaitis, sesule-rutėle! 
Tu-gi isztirk, ar jis darbsztus? 
ar jis blaivus? Kas darbo ne
mėgsta, ta be 
szalin varyk! Vyras — tai szei
mynos maitintojas. Jis turi 
mokėti tiek darbo, arba tokia

pasigailėjimo

szirdžini Dievo ir victa ’.lžil.4i- kad.?nvo
insak vmu pildy- galėtu.na padoriai užlaikyti 

Darbsztumas apsaugos nuo ne
va rgo ir nuo 

ir nuode-
vvro

j

sergsti... 
szeimynoj, kur v v ra s 

neturi tikėjimo, kur jam Dievo 
ir bažnyczios insakymai 
pete nerupi!

ne ru- 
Motorei su savo 

vaikais reikia melsties vienai 1 
vienai keliituti bažnyczion, vie
nai eiti prie 
meniu, vienai 
szczioniszkuoju sAvo vaiku au
klėjimu... Tankiai nuduoda 
jaunikaitis ir tikėjimą turis, ir 
dievotas esąs, ar griožeziausiai 
prisižada, pasitaisyti. Buk at
sargi, sesule-rutele, neapsigau- 
dink! Jo pataisa nepatvari... 
Lape permaino plaukus, bet ne 
savo prigimti. Neviena mer
gaite, jaunikio pataisa intike- 
jnsi, žuvo 
lieja...

Tau perszas jaunikis... tu-gi 
isztirk, koks jo būdas, kokia 
jo dofa ? Ar vienas'tam tiktai 
perszas, kad mergaites galvele’ 
susukęs? Ar vienas vaikinas 
— tai avies kailyj vilkas, tai 
tik balandėliu apsimetęs vana- 
gaH’ 
mergele in purvyną intraukti. 
Saugokis! Neviena mergaite 
verkia, perdaug intikejusi ber
neliui. Tokio intikejimo pasek
mes - daug sunkiu nuodėmių, 
bet ir aszaru daug... Kiszdama 
ranka in verdanti vandeni, ne-

szventu Sakrn- 
rupinties krik-

ir po laiko aszaras

kuriam vien tik terūpi,

-i’sžpi DYK1TE SZI KUPONĄ DABAR; PR ISIUSKITE SZIANDIEN 
J Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept.,

Eighth and Hamilton Sts., Allentown, Pa.
Send me (1) 8 pitge illustrated booklet

portuhlty at Home,
Light Co., Preferred Stock, (3) Details of Easy Payment Plan, 

(4) How to judge an investment.
Name .............. ............. :....................................................................
Adress ........ ...................................... .................................................

The Story of an Op-
(2) Information about Pennsylvania Power

• • • • • e* m • • * ub o* «

S. J. MOCKAITIS, Prezidentas. M. TURKAMS, Vlce-rrczldentai. 
VIKTORAS M. UNGURAITIS. Knsljerlus.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

turto ir didelio
daugel
miu... Prie darbsztaus
szalies neviena pergyvensi lai
minga dienele, nors ir nebūtu 
turtu perdaug! Tinginys anks- 
cziau ar vėliau pavirs girtuo
kliu. .Jei vyrui lengviau inlis- 

smukle,

apsirikimu

nekaip eiti prie

Baisu, kad 
girtuoklis!

ti in 
darbo... beregint neturtas ims 
pro Įauga žiūrėti.
szeimynos tėvas
Moters ir vaiku nelaimes-var-
gelio neapsakysi. Nebera szei
mynoj nei ramybes, nei lai
mes!...

Baisiausias j 

kad girtuoklis 
taiso niekuomet, 
ziojus yra pasakęs: 
sigydo nuo žalezio

nei ra rn v bes

daiktas tame, 
beveik nebesi- 

, Szv. Ambra- 
“Daug isz- 
nuodu, bet 

niekas nuo girtuoklystes nuo
du!“

Tai-gi apsidrausk, sesulo-ru- 
tele, nuo to sunkiojo kryžiaus!

Vestuves — tai naujo gyve
nimo stotis.
sideda gyvenimas. Pažintis 
kaipo moterystes slenkstis, be
galo svarbus dalykas; bet pa- 

akyvaizdoj saules, 
mėnesėlio!.. Apsigalvok!...

Toliaus bus.

Nuo ju kitas pra
gyvenimas.

žintis ne

ANT PARDAVIMO.

l.’uniai ant dvieju familiju, 
3 N. Main Si

Mahanoy City, Pa. Atsiszauki
te ant adreso (M 20)

•uit viso loto pri

te ant adreso
R. Griffith

105 E. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa.

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy Oity ka pradėjo mokei

procentą ant sudėtu pininga.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagalbos ‘ 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios vlrszininkai yra juso tautiecriai Ir 
pažinstami. v

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs-
patinstami.

VEDE BANKAVA BIZNI.
Parduoda Szipkortes.Siunczia Pinigus in Lietuva.

Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas PuJjlicznas.
Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu. ' *

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda mums’ gale 

jus “pinigus in Lietuva •reitai ir kaip galint 
pigiausiai, ^fes esame Bankieriai po kaucija, turime 
leidįma mjo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip

nusiusti O1

^(es esame Bankieriai po kaucija,

kad jus esatę apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu bizniui, ir mus vyriausias siekis yra jujns įtikti.

"r Pasportai. t j

4 
,»

t
ii

Mus visas laikas 3

M

!;
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Niekas negali išzvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus • 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta.

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

Szipkortes.
I

Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite
pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAJ.
IS^Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

T

Karpetai ir Divonai
-- ------------- ---.. —.. - -- _--- .  _ -- - - - K . - r|-- „f -, 

I----------------------„I1---------------------------------------------------------------------------------------------jis

Musu prekes yra pigiausios visoj valstijoi. Ne vienas 
kitas sztoras negali teip pigiai parduota ta pati tavora.

27 per 54 colinis Axmirister Divonas už___
9 per 12 pėdu Brussel Divonas už......
9 per 12 pėdu Pluszinis Divonas už .....
9 per 12 pėdu Axmnister Divonas už ....

_ $ 3.50
... $20.00
... $30.00

$35.00;

TURIME VISOKIU DIDUMU.
8 pėdas ir 3 colei per 10 pėdu ir 6 colei.

9 pėdas per 12 pėdu.
12 per 15 pėdu.

11 pėdu ir 6 celei per 12 pėdu. 
Yra isz ko pasirinkti.

Geras Brussel karpetas _______
Geras Pluszinis karpetas___
Geras. Axminster karpetas__
Klijonke 2 pastų ploczio___

$1.50 mastas.
___ $2.50 mastas

.... . $3.00 mastas
$1.50 mastas

<•

z

ei jos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save namo, 
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pree.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewics 
P. 0. Fenton

D. F. Guinan, Trosą.
A. Danisewica M. Gerule 

T. G. Hornsby __

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

M

VYRU 
LIGOS

r *• v1’ 11 ' 1'______ :__ _ _ _  . . * * . no. a . _ a . * Hkk. k _ __ __

Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo be<U*

Gydo utstnuodinima kraujo (lr ellpnyboa

Daktaras KOLER .yra vlenaUnla tarpa Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo befUe 
12 metus in vairias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai patinsta. Gydo uisinuodinima kraujo ,it silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paelnanczlas nuo naczystumo kraujo. Atsiszaukite ypa
tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusias- 

kal ir Lenkiszkal. OHsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iklA2 popiet.
X vat vu ftQft Pann Ava. PHfjihnrrrh. Pa.br. KOLER, 638 Penn Ave. PitUbnrch, P*.
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Dievas.no



